
 

810 ARVOR  
 

For mer informasjon besøk hjemmesiden til Quicksilver www.quicksilver-boats.com 

Vi er et firma som alltid jakter på de beste løsningene. Derfor kan spesifikasjoner og utstyr endres uten varsel. 
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 SPESIFIKASJONER 
 

• Total lengde (m) 

• Skroglengde (m) 

• Total bredde (m) 

• Høyde - uten kalesje (m) 

• Egenvekt (kg) 

• Drivstofftank (L) 

8.30 

7.49 

2.93 

2775 

3.40 

300 
 

• Vanntank - tilleggsutstyr (L) 

• CE konstruksjonskategori 

• Maks antall passasjerer 

• Maks motoreffekt (hk/kW) 

• Maksimal belastning (personer, utstyr, motor) (kg) 

80 

B 

8 

220/161 

820 
 

 
 STANDARDUTSTYR 

 

• Baugpropell 

• Elektriske trimplan 

• Badeleider 

• Badeplattform 

• Baugrulle 

• Ankerboks 

• Sidevindu (åpnes) 

• Takluke 

• Bord/dinette 

• Brannslukker 

• Landstrøm 

 

• Elektrisk ankervinsj forut 

• Styrbord vindusvisker 

• Babord vindusvisker 

• Lanterner 

• Oppbevaringsplass for 

fiskestenger i cockpiten 

• Dør i hekken 

• Sluregir 

• 2 køyer 

• Kokeapparat (én brenner) 

• Skrogventil 

• Puter forut 

 

• Fiskestangholdere 

• Fiskestangholdere på taket av 

styrhytten 

• Agn-/fiskebrønn 

• Selvlensende cockpit 

• SmartCraft fartsmåler og turteller 

• Hydraulisk styring 

• 12V elektrisk uttak 

• Elektrisk lensepumpe 

• Trykkvannssystem 

 

• Skyllesystem for råvann 

• Plass for å tilberede agn 

• Babord vippesete 

• Styrbord vippesete 

• Køyepute/ilegg 

• Kabinlys 

• Fiskestangholdere (inne) 

• Fører- og passasjersete 

• Vask med kran 

 
 PAKKER OG TILLEGGSUTSTYR 

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 ankervinsj akter 

• Solskjerm 

• Trekk til utvendig styreposisjon 

• Sjøtoalett 

• Sjøvannstoalett (innelukket) 

• Dieselvarmer 

• DAB-adapter med antenne 

 
 MOTOR MERCURY DIESEL 3.0L 230 HP 

 

Hestekrefter: 230 mhp – 169 kW Drivstoffinnsprøytning: Fellesledning (Common Rail) 

Max rpm: 4000 Turbo: Vannkjøling 

Max torque: 500 [Nm] @ 2000 rpm Kjøling: Lukket strømkrets (Close 

Circuit) 

Displ. (L): Gerne3.0 Drivstofftype: Diesel 

Motortype: V-6 SmartCraft: Standard 

Tørrvekt: 306 [kg] – 675 [lbs] DTS: Standard 



 

810 ARVOR  
 

For mer informasjon besøk hjemmesiden til Quicksilver www.quicksilver-boats.com 

Vi er et firma som alltid jakter på de beste løsningene. Derfor kan spesifikasjoner og utstyr endres uten varsel. 
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For entusiaster som ser etter en blanding av tradisjon, høy ytelse og komfort i siste skrik, er 810 Arvor et perfekt alternativ. 

Denne robuste og praktiske båten passer både som fiskefartøy og til hard drift, og har alle de egenskapene og sikkerheten 

du er på jakt etter når du setter ut på fiske- og båtturer både nært land og på åpent hav 

 

SIKKERHET EGENSKAPER OG FORDELER 

 
• Robust skrogkonstruksjon for bruk både nært land og på åpent hav 

• Standard baugpropell og elektrisk ankervinsj 

• Vindskjerm i ekte glass og vindusviskere på styrbord og babord side 

• Integrert førerposisjon med hydraulisk styring og SmartCraft-

instrumentering i høy standard. 

• Forbedret sklisikring i hele båten 

• God sirkulering gjennom bred tilgang til baugen 
 

 

 
EN BEDRE FISKEOPPLEVELSE   

 
• Stor cockpit å fiske fra med vippeseter, og en stasjon med 

fiskebrønn, saltvannsspyling og plass for å klargjøre agn. LED-

belysning gir mulighet for både dag- og nattfiske. 

• Integrert sluregir kan du dorge i timevis uten å risikere slitasje på 

motoren eller girkassen. 

• Ekstra styreposisjon med elektronikkpakke 

• Fiskekummer for å oppbevare fangsten i cockpiten 

• Mulighet for å oppbevare stenger i cockpiten eller låse dem inn i 

kabinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOMFORT PÅ BÅTTUR  

 
• Komfortabel kabin med fører- passasjersete og sitteområde 

• Skyvevinduer og takluke gir lys og ventilasjon. 

• LED-belysning og imitert teak på dørken skaper stil og trivsel 

• Egen bysse med ferskvannssystem, skjærefjøl og LPG- 

gasskokeapparat 

• Komfortabelt sitteområdesom gir spiseplass til fire og kan omgjøres 

til en komfortabel køye for to personer 

• Separat bad med sjøtoalett som tilvalg 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


