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 SPESIFIKASJONER 
 

• Total lengde (m) 

• Skroglengde (m) 

• Total bredde (m) 

• Høyde - uten kalesje (m) 

• Egenvekt (kg) 

• Drivstofftank (L) 

7.30 

6.70 

2.78 

3.03 

1950 

200 
 

• Vanntank - tilleggsutstyr (L) 

• CE konstruksjonskategori 

• Maks antall passasjerer 

• Maks motoreffekt (hk/kW) 

• Maksimal belastning (personer, utstyr, 

motor) (kg) 

50 

C 

7 

150/110 

635 

 
 

 

 STANDARD UTSTYR 
 

• Baugpropell 

• Elektriske trimplan 

• Badeleider 

• Badeplattform 

• Baugrulle 

• Ankerboks 

• Puter forut 

• Fører- og passasjersete 

 

• Elektrisk ankervinsj forut 

• Styrbord vindusvisker 

• Lanterner 

• Elektrisk lensepumpe 

• Skyllesystem for råvann 

• Styrbord vippesete 

• Sluregir 

• Vask med kran 

 

• Oppbevaringsplass for 

fiskestenger i cockpiten 

• Fiskestangholdere 

• Plass for å tilberede agn 

• Agn-/fiskebrønn 

• Selvlensende cockpit 

• Dør ved hekken 

• 2 køyer 

• Trykkvannssystem 

 

• SmartCraft turteller 

• Hydraulisk styring 

• 12V elektrisk uttak 

• Sidevindu (åpnes) 

• Takluke 

• Brannslukker 

• Kabinputer 

 

 PAKKER OG EKSTRA UTSTYR 
 

Elektronikkpakke enkel styreposisjon 

• GPS/kartplotter 9" NNS evo3  

• Fusion lydanlegg med fire høyttalere 

 

Elektronikkpakke dobbel styreposisjon 

• GPS/kartplotter 9" NNS evo3 (kabin) 

• GPS/kartplotter 7" NNS evo3 (cockpit) 

• Fusion lydanlegg med fire høyttalere 

 

Tilleggsutstyr 

• Skrogfarge 

• Ekstra styreposisjon 

Elektrisk vinsje ved hekk 

• Solskjerm 

• Babord vippesete 

• Sjøtoalett 

• Dieselvarmer 

• Trekk til utvendig styreposisjon 

• DAB-adapter med antenne 

 

 MOTOR MERCURY DIESEL 2.0L 150 HP 
 

Hestekrefter: 150 hk – 110 kW  Drivstoffinnsprøytning Fellesledning (Common Rail) 

Maksimal omdreining (rpm): 3000 Turbo: Vannkjøling 

Maksimalt dreiningsmoment 

(torque): 

310 [Nm] @ 2400 rpm Kjøling: Lukket strømkrets (Close 

Circuit) 

Deplacement. (L): 2.0 Drivstofftype Diesel 

Layout sylinder: 4 I rekke SmartCraft: Standard 

Tørrvekt: 250 [kg] – 551 [lbs]   
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For de som elsker å fiske, men også ønsker å ha det gøy, garanterer den nye 730 Arvor en bedre opplevelse enn noen 

sinne.. 

 

FORBEDRET FISKE OPPLEVELSE EGENSKAPER OG FORDELER 

 
• Fisking blir enklere med lagringsplass for 3 stenger under 

lukekarmhetter i fiberglass, og 4 stangholdere på dekk. 

• . 

• En stor og fleksibel cockpit med sitteplasser. Setene kan lett tas bort 

for å gi deg maksimal plass til å fiske. 

• En agn-/fiskebrønn med integrert skjærebrett som lokk. 

• Stor enkel badeplattform man kan fiske fra. 

• Med Mercury Diesel innenbordsmotor kan du dorge i timevis uten 

unødig slitasje på motoren. 

• Innenbordsmotoren vil ikke komme i veien for fiskesnøret ditt når du 

fisker fra cockpiten. 

 

 

EN FØLELSE AV SIKKERHET OG KOMFORT i 

 
• Cockpitområdet kan omgjøres til sitteplass på få sekund 

Cockpitområdet kan omgjøres til sitteplass på få sekund.  

• I kabinen er det plass til to personer og inneholder en køye med 

plass til to (kan omgjøres). 

• En bred passasje fra styrbord til baugen gir deg mulighet til å bevege 

deg trygt rundt i båten.  

• For beskyttelse mot all slags vær kan du velge en tilpasset kalesje til 

cockpiten eller en omsluttet kalesje (begge tilvalg) 

• Den dype cockpiten sikrer trygge omgivelser, har ergonomiske 

håndtak i tillegg til god tilgang til baugområdet  

• Styreposisjonen har 360-graders utsikt. I røff sjø sikrer vindusruten i 

herdet glass og sterke vindusviskere trygg håndtering. 

 

 

LEDENDE EGENSKAPER  

 
1. Stor badeplatform  

2. Passasjedør over hekken 

3. Agn-/Fiskebrønn med sløyebrett 

4. Babord vippesete (tilvalg) eller 

fiskestangoppbevaring med plass til 3 

stenger 

  

5. Styrbord vippesete 

6. Stor cockpit for fiske 

7. Skyvedør til kabin 

8. 2 kabinseter  

9. Bysse  

10. Dobbelkøye 

11. Sjøvannstoalett (tilleggsutstyr) 

12. Integrert styreposisjon med 

instrumentering 

13. Stor vindskjerm i glass 

14. Baugsete med pute 

15. Ankervinsj og ankerboks i 

baugen.  

16. Passasje til baugen.  

 

 


