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 SPESIFIKASJONER 
 

• Total lengde (m) 

• Skroglengde, (m) 

• Total bredde (m) 

• Høyde - uten kalesje (m) 

• Egenvekt (kg) 

• Drivstofftank (l) 

 

4.44 

4.30 

2.12 

1.63 

538 

25 

 

• CE konstruksjonskategori 

• Maks antall passasjerer 

• Maks motoreffekt (hk/kw) 

• Stammelengde utenbordsmotor 

• Skrogvinkel (grader) 

• Maksimal belastning (personer, utstyr, 

motor) (kg) 

C 

4 

  60/44 

L 

14 

450 

 

 
 STANDARDUTSTYR 

 

Standardutstyr 

• Ankerrulle forut 

• Badeleider 

• Lanterner 

• Anker-/lineskap forut 

• Selvlensende cockpit 

• Fiskestangholdere  

• Analog fartsmåler og turteller 

• Trimindikator 

• 12V elektrisk kontakt 

• Svingbart fører- og passasjersete med vippbar pute 

• Akterbenk 

• Bord i cockpiten 

• Puter i cockpiten 

• 2 køyer 

• Enkelt batterisystem 

• Elektrisk og manuell lensepumpe 

• CO-måler 

• OB Pre.rigging 

 

Tilleggsutstyr  

• Simrad GPS/kartplotter GO5  

• Passasjersete 

• Puter til akterbenk / ilegg 

• Køyeputer/ilegg 

• Havnepresenning 

• Bimini med kalesje 

• Skrogfarge 

• Fortøyningspakke 

 

 
  MERCURY MOTORALTERNATIVER 

  
  

F40 ELPT 

EFI 

F50 ELPT 

EFI 

F60 ELPT EFI 

F60 ELPT EFI CT 
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Med skinnende styling i siste skrik, forbedret sikkerhet og bedre plass enn noen gang, er Activ 455 Cabin den perfekte båten for vann- og 

båtentusiaster som ønsker å utforske både hav og kyst. Og for ikke å glemme den uslåelige pakkeprisen, som gjør dette til den perfekte 

båten dersom du leter etter komfort til en gunstig pris. 
 

KOMPROMISSLØS SIKKRHET HØYDEPUNKTER & FORDELER 
 

• Lett og trygt å komme om bord via hekken som har integrerte trinn 

• Meget god sklisikring på gangflater 

• Dyp, godt beskyttet cockpit 

• Pulpit gir sikkerhet på dekket 

• Trygg gangpassasje til fordekket 

• Forutsigbar manøvrering med opptil 60 hestekrefter 

 
 

OVERLEGEN KOMFORT  

 
• Overnattingsplass designet for to personer 

• Lys cockpit takket være to velplasserte luker i skroget 

• Egen oppbevaringsplass til bærbart toalett 

• Mange og store stuerom i hele båten 

 

 

 

 

ALLSIDIGHET OMBORD  

 
• Sitteplass til 4 personer i cockpiten 

• Cockpiten kan brukes som spiseplass til tre personer 

• Optimalisert plassutnyttelse om bord 

 

 

LEDENDE PÅ LØSNINGER  

 
1. Badeleider 

2. Vippesete som gir lett tilgang til badeplattform via akter 

3. Lett adkomst via integrerte trinn 

4. Benk med plass til tre personer 

5. Spisebord 

6. Stuerom under benken i cockpit 

7. Barnesikker med høyt fribord  

8. Bøttesete til føreren 

9. Ekstra passasjersete (tilleggsutstyr) 

10. Ergonomisk førerposisjon 11. Låsbar foldedør til kabinen 

12. Kabin med to soveplasser 

13. Sikker adkomst via baugen 

14. Ankerboks 

 

 


