755 PILOTHOUSE

SPESIFIKASJONER
• Total lengde (m)
• Skroglengde (m)
• Total bredde (m)
• Høyde – uten kalesje (m)
• Egenvekt (kg)
• Drivstofftank (l)
• Vanntank (l)

7,39
6,99
2,79
2,80
1836
300
82

• CE konstruksjonskategori
• Maks antall passasjerer
• Maks motoreffekt (hk/kW)
• Stammelengde utenbordsmotor
• Skrogvinkel (grader)
• Maksimal belastning (personer, utstyr,
motor) (kg)

C
8
250 / 184
XL
17
960

STANDARDUTSTYR
• Badeleider
• Baugrulle
• Ankerboks
• Vindusvisker (2)
• Lanterner
• Fiskestangholdere
• Port på hekken
• Bysse med vask og kran

• Cockpit-stativ for fiskestenger
• Selvlensende cockpit
• SmartCraft fartsmåler og
turteller
• Agn- og fiskebrønn
• Cockpit-lys
• Skrogluker som kan åpnes
• Dobbelt batterisystem
• CO-måler

• Hydraulisk styring
• 12V elektrisk uttak
• 2 køyer
• Kabinputer
• Bærbart kokeapparat
• Dør ved førerplass styrbord side
• Sidevindu som kan åpnes
• Dinetteløsning

• Kabinlys
• Brannslukker
• Elektrisk og manuell
lensepumpe
• Fiskekummer
• Fører- og passasjersete
• OB Pre-rigging
• Oppbevaring under køye

PAKKER OG TILLEGGSUTSTYR
SMART Edition
• Kabin komfortpakke
• Cockpit komfortpakke
• Fiskepakke
Fiskepakke
• Vanninntak
• Pumper som tømmer fiskekum
• Vindusspyler
• Fiskestangholdere på
styrhytten
• Plass til å klargjøre agn
Kabin komfortpakke
• Takluke
• Vindu forut
• Bord/dinetteløsning
• Kjøleskap
• Gardiner

Cockpit komfortpakke
• Vippesete akter
• Vippesete babord
• Bord i cockpiten
• Dusj i cockpit
• Puter forut

Elektronikkpakke dobbel
styreposisjon
• Simrad GPS/kartplotter 9" evo3
• Fusion lydanlegg med to
høyttalere
• Utvendig styreposisjon Simrad
GPS/kartplotter 7" NNS evo3
• VesselView Link

Elektronikkpakke
• Simrad GPS/kartplotter 9" evo3
• Fusion lydanlegg med to
Tilleggsutstyr
høyttalere
• Baugpropell
• VesselView Link
• Elektrisk Trimplan
• Badeplattform
Explorerpakke
• Motorfeste
• Skrogfarge i grått med hvit og
• Elektrisk ankervinsj forut
svart folie ved akter
• Elektrisk ankervinsj akter
• Farge på taket i grått
• Låsebøyle
• Svart baugrekker med
• Aktiv Trim
oppbevaring for fendere

• Bimini med kalesje
• Heldekkende kalesje
• DAB-adapter med antenne
• Utvendig styreposisjon
Sjøtoalett
• Landstrøm
• Solskjerm
• Dieselvarmer
• Takluke
• VHF RS20
• Simrad 3G Radar
• Trekk til utvendig styreposisjon
• Fortøyningspakke
• Rocket Launcher
Fiskestangholdere & takstativ i
svart

MERCURY MOTORALTERNATIVER
200 V6 - 225 V6 - 250 V8 Verado
Besøk nettsiden til Quicksilver på www.quicksilver-boats.com for mer informasjon.
Med forbehold om at spesifikasjoner kan endres, ettersom bedriften forplikter seg til kontinuerlig produktforbedring.
Endret av ASC 21/08/2018 – Produktblad for 2019. Gjelder fra: 1 sep. 2018 – 31. aug. 2019

755 PILOTHOUSE
En fisketur blir en komfortabel og flott opplevelse i dette nye tilskuddet i Pilothouse-serien vår. 755 kombinerer det beste i
fiskeutstyrspakken med en komplett innvendig dobbeltkøye, og gir virkelig fiskeentusiaster en følelse av luksus sammen med alle
de praktiske tingene den erfarne båtbrukeren kan forvente.

KOMPROMISSLØST FISKE

EGENSKAPER OG FORDELER

• Fiskeopplevelsen er maksimert med den store fiskecockpiten som kan
omgjøres til et ryddet fiskeområde med et integrert vippesystem.
• Fiskekummer og premium agn- og fiskebrønn på gulvet med konstant
tilførsel av ferskvann og luftesystem for å holde fisken frisk.
• Premium fiskeutstyrspakke (tilvalg) med plass til å klargjøre agn på
hekken, elektriske pumper i fiskekum, 2 ekstra fiskestangholdere på
hekken og saltvannsspyling i cockpit. Utvendig styreposisjon (tilvalg)
med GPS/Kartplotter gir full kontroll av fartøyet fra cockpiten

KOMFORT PÅ BÅTTUR
• Cockpiten kan omgjøres til sitteplasser og spiseområde med vippeseter
og cockpitbord (tilvalg)
• Kabinen er virkelig et sosialt område med en permanent bysse med
kokeapparat, kjøleskap (tilvalg), og spisebord – ideelt for en liten
middag. 3 svingbare seter, en dobbeltkøye med luker som kan åpnes
og som tilvalg et vindu til fordekket gir deg og familien muligheten til å
slappe av med rikelig med lys og ventilasjon Til sist kan et sjøtoalett
legges til som tilvalg.
• De store skyvedørene til kabinen gir mye lys og ventilasjon, og gir deg
muligheten til å kommunisere direkte med personene i cockpiten.
• For beskyttelse i all slags vær kan man få både en tilpasset kalesje for
cockpit og en heldekkende kalesje.

INTELIGENT LAGRINGSPLASS
• Det er tilrettelagt for maksimalt med oppbevaringsplass i cockpiten slik at du får tilgang til alt fiskeutstyret ditt. I tillegg til dette er der
oppbevaringsplass dedikert til fendere, tau og annet tilbehør og adskilt oppbevaring for andre ting.
• Rikelig med lagringsplass i kabinområdet under køyene og i dørk, sitteplasser og bysse i kabinen.
• Småting som solbriller, kart og nøkler kan lagres på en praktisk måte i et eget rom ved styreposisjonen.

TRYGG FØLELSE OMBORD
• Utmerket tilgang til vann og land med en gangpassasje ved hekken, en
integrert badeleider og som tilvalg en dobbel svømmeplattform
• Vi har gjort det så enkelt og effektivt som mulig å bevege seg rundt i
båten med skyvedøren i tre deler i kabinen og via skyvedøren ved
styreposisjonen. På dekk er det høye fribord, gangpassasjer og store,
frigjorte områder (i cockpit og baug) som sørger for at du føler deg
trygg ombord.
• Vindskjermen i herdet glass og de kraftige vindusviskerne sørger for
trygg manøvrering i hardt vær.
• Doble batteribokser sikrer pålitelig strømleveranse når dette trengs.
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