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NYA ARVOR 690 & 730 
Ny form och funktion i ett beprövat koncept 

 

Den här hösten har vi på Quicksilver det stora nöjet att lansera 2 nya modeller i 
den populära Arvor-familjen – Arvor 690 & 730. En helt ny överbyggnad och ett 
nytt däck ackompanjeras av det väl beprövade Arvor-skrovet, sittbrunnen och 
kabinen har ytterligare anpassats efter den seriöse fiskarens önskemål. 
Den lätt assymetriska kabinen skapar en båt som är mycket lätt att röra sig 
ombord på och på fördäck finns nu även en sittplats för avkoppling eller fiske. 
Kraftkällan är en inombordare från Mercury Diesel, den perfekta motorn för 
trollingfiske och tillförlitlighet. 
Quicksilver 690 & 730 kommer med en rad fördelar som exempelvis: 
  

 Stort akterdäck med förvaring för upp till 6 fiskespön, låsbara stuvfack i 
durken, fångststuv, fisksump och som tillval en yttre styrplats. 

 Inombordaren från Mercury Diesel är perfekt för trollingfiske i låg fart, 
men är samtidigt stark och ger 690 en toppfart på 21kn (115hp) och 730 en 
toppfart på 25kn (150hp). 

 Säker och stabil – båtarna har rejäla gångbord och höga relingar. Tack vare 
att hytten är lätt ställd åt babord ges en bred passage om styrbord. 

 Från hytten har man fri sikt runt om och den härdade vindrutan har rejäla 
vindrutetorkare som standard. För att ombesörja god ventilation finns 
öppningsbara skjutfönster i sidorna, taklucka samt en stor skjutdörr i 
hyttens akterkant. 

 Under dubbelkojen ryms stora stuvfack. 
 

Som tillval för båda modellerna finns en yttre styrplats, elektronikpaket som 
innehåller 7” GPS samt stereo med blåtand, spoltoalett, soltak till akterdäck, 
ljusblå skrovfärg, dieselvärmare och uppfällbar sittbänk till akterdäck. 

 
Dave Kippola som är ansvarig för design & utveckling säger: “Denna nya 
generation av Arvor erbjuder det bästa av två världar. Den kombinerar det 
beprövade skrovet från Arvor med en helt ny hytt och ett helt nytt däck – detta ger 
bättre komfort, bättre fiske och en båt som nu fungerar ännu bättre till nöje och 
semester”. 
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Arvor 690 & 730 kommer att lanseras på en lång rad båtmässor som exempelvis 
Paris boat show, Düsseldorf boat show, Båtmässan i Göteborg och Oslo boat show.  
 
 
Arvor 690 
 

 SPECIFIKATIONER 
 

• Längd över allt (M) 
• Skrovlängd (M) 
• Bredd (M) 
• Höjd – utan kapell (M) 
• Torrvikt (Kg)  
• Bränsletank (L)  

6.88 
6.33 
2.54 
2.90 
1600 
90 

 

• CE-kategori 
• Max antal personer 
• Max motorstyrka (HP / KW) 
• Max belastning (personer, 
utrustning, packning) (kg) 
 

C 
6 
115/85 
560 
 
 

  STANDARDUTRUSTNING 
 
• Badstege 
• Badplattform 
• Bogrulle 
• Ankarbox 
• Bogmonterat 
ankarspel 
• Vindrutetorkare 
• Lanternor 

 
• Portabel spis 
• Spöförvaring 
• Spöhållare 
• Skärbräda 
• Fisksump 
• Regnläns 
• Smartcraft varvräknare 
& knopmätare 
 

 
• Tankmätare 
• Hydraulstyrning 
• 12v uttag 
• 2 kojer 
• Passagerarstol 
• Kabindynor 
• Öppningsbara 
skjutfönster 
• Taklucka 
 

 
• Fiskstuvar 
• Kabinbelysning 
• Brandsläckare 
• Trollingventil 
• Elektrisk 
länspump 

 

  PAKET & TILLVAL 
 
Elektronikpaket inre 
styrplats 
• GPS 7" 
• Stereo 

 
Elektronikpaket dubbla 
styrplatser 
• GPS 7" kabin 
• GPS 7" sittbrunn 
• Stereo 

 
Tillval 
• Ljusblå skrovfärg 
• Ankarspel akter 
• Yttre styrplats 
• Utfällbar sittbänk 
styrbord 
• Soltak 
• Spoltoalett med 
septiktank 
• Dieselvärmare 

 
 
 

 
 
 
 
 

  



 
 

 

 
Quicksilver is part of Brunswick Marine in EMEA, headquartered in Belgium, offering Mercury and Mariner outboards, Mercury 
MerCruiser sterndrive and inboard engines; MotorGuide electric motors; Quicksilver parts and accessories; and boat brands: Bayliner, 
Sea Ray, Hatteras, Cabo, Black Fin, Boston Whaler, Quicksilver, Trophy, Quicksilver and Valiant. See www.brunswick-marine.com for 
more information. 

Arvor 730 
 
 SPECIFIKATIONER 

• Längd över allt (M) 

• Skrovlängd (M) 

• Bredd (M) 

• Höjd – utan kapell (M) 

• Torrvikt (Kg)  

• Bränsletank (L)  

7.30 

6.70 

2.78 

3.03 

2100 

135 
 

• Vattentank - tillval (L) 

• CE-kategori 

• Max antal personer 

• Max motorstyrka (HP / KW) 

• Max belastning (personer, 

utrustning, packning) (kg) 

50 

C 

8 

150/110 

745 

 

  STANDARDUTRUSTNING 
 
• Bogpropeller 
• Trimplan 
• Badstege 
• Badplattform 
• Bogrulle 
• Ankarbox 

 
• Bogmonterat ankarspel 
• Vindrutetorkare styrbord 
• Vindrutetorkare babord 
• Lanternor 
• Fiskstuvar 

 
• Spöförvaring 
• Spöhållare 
• Skärbräda 
• Fisksump 
• Regnläns 

 
• Smartcraft 
varvräknare & 
knopmätare 
• Tankmätare 
• Hydraulstyrning 
• 12v uttag 

  PAKET & TILLVAL 
 
Elektronikp
aket inre 
styrplats 
• GPS 7" 
• Stereo 

 
Elektronikpa
ket dubbla 
styrplatser 
• GPS 7" 
kabin 
• GPS 7" 
sittbrunn 
• Stereo 

 

   
Tillval 
• Ljusblå skrovfärg 
• Yttre styrplats 
• Ankarspel akter 
• Soltak 
• Utfällbar sittbänk 
styrbord 
• Spoltoalett med 
septiktank 
• Dieselvärmare 
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A multitude of high resolution renders and plan views are available on: 
http://download.brunswick-
marine.com/download/dosearch/@isnew/desc?mod=0&lang=EN&categories=Photos$Quicksilver$Activ$ 
 
As a company committed to continuous product improvement specifications are subject to change. 


