
 

555 CABIN 
 

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. 

Endret av ASC 31/07/2018 - Produktblad for 2019. Gjeldende fra 1. sept 2018 – 31. aug 2019 

 

 

 

 

 

 

 SPESIFIKASJONER 
 

• Total lengde (m) 

• Skroglengde, (m) 

• Bredde skrog (m) 

• Bredde totalt (M) 

• Høyde - uten kalesje (m) 

• Egenvekt (kg) 

• Drivstofftank (l) 

5.50 

5.29 

2.23 

2.29 

1.71 

865 

110 

 

 

• Dyptgående (m) 

• CE konstruksjonskategori 

• Maks antall passasjerer 

• Maks motoreffekt (hk/kw) 

• Stammelengde utenbordsmotor 

• Skrogvinkel (grader) 

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

0.42 

C 

6 

115/84.6 

L 

15 

645 

 
 STANDARDUTSTYR 

 

• Ankerboks 

• Ankerrulle forut 

• Lanterner 

• Badeleider 

• Selvlensende cockpit 

• Fiskestangholdere 

 

• Analog fartsmåler og turteller  

• Tankmåler (med analog 

instrumentering) 

• Trimindikator (med analog 

instrumentering) 

• Svingbart fører- og 

passasjersete med vippbar 

pute 

 

• Akterbenk 

• Stuerom under akterbenk 

• Puter i cockpiten 

• Bord i cockpiten 

• 2 køyer 

• Dekksluke 

• 12V elektrisk uttak 

 

• Enkelt batterisystem 

• CO-måler  

• Hydraulisk styring 

• Elektrisk og manuell 

lensepumpe 

• OB Pre-rigging 

• Badeplatform 

 
 PAKKER OG  TILLEGGSUTSTYR 

 

SMART Edition  

• Bimini med kalesje 

• Passasjersete 

• Puter til akterbenk / ilegg 

• Kabinbord & kabinputer 

 

Tilleggststyr  
• Forlengelse av badeplattform 

• Dørk i flexiteek 

• Skrogfarge – (grå) 

• VesselView Link 

• Fusion lydanlegg med fire 

høyttalere 

• DAB-adapter med antenne 

 

 

• Simrad GPS/kartplotter 7" 

NNS evo3  

• Aktiv Trim 

• Passasjersete 

• Puter til akterbenk / ilegg 

• Solseng i cockpiten 

• Solseng forut 

• Køyeputer/ilegg 

 

 

• Kabinbord/puter 

• Kjøleskapsskuff 20 l 

• Bimini med kalesje 

• Havnepresenning 

• Fortøyningspakke 

• SmartCraft fartsmåler og 

turteller 

 
 MERCURY MOTORALTERNATIVER 

 

F80  -  F100  -  F100 CT  -  F115  -  F115 CT 

 

http://www.quicksilver-boats.com/
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Activ 555 Cabin stiller opp forberedt. Forberedt til hva? For hva som helst, egentlig. Først og fremst har den alt du trenger for å kose deg. 

Velg et sted på baugen eller i solsengen i cockpiten, ta en drink fra kjøleskapet (tillegg) eller nyt favorittlåtene på stereoanlegget som kan 

utstyres med 4 høyttalere.   

KOMPROMISSLØS SIKKRHET HØYDEPUNKTER & FORDELER 
 

• Sitteplasser i akterbenken med midtsete som kan lenes bakover og gir 

maksimal plass i cockpiten 

• Store trinn ved babord for enkel tilgang til baugområdet 

• Sklisikring på dekk babord for enkel og trygg baugtilgang 

• Tilgang til kabinen gjennom skyvedører i gjennomskinnelig gråfarge 

• Plass på dashbordet til en skjerm på 7” 

• Ulike typer motorkonfigurasjoner opptil 115 hk 

 

 

OVERLEGEN KOMFORT  
 

• Allsidig cockpit-område, kan gjøres om til 1) cruising og spiseplass 2) solseng 

• Raskt og enkelt å sette ut solsengen i cockpit, med vippesystem uten 

benstøtte  

• Vippbare seter skaper et interaktivt cockpit-område 

 
 

KOMFORT OMBORD  
 

• Sitteplasser i U-form med et kabinbord som kan omgjøres til en 2 meter 

lang køye 

• Kjøleskapsskuff under dekk kan nås fra kabinen  

• Kvadratisk luke på fordekket 

• Ny design på rattet er praktisk, gir optimal plassutnyttelse og mer 

funksjonalitet 

• Ergonomisk armlene ved styrbord  

• 2 LED-lys 

• Standard hydraulisk styring  

• Dørk i flexiteek 

 

 
 

LEDENDE PÅ LØSNINGER  
 

1. Benkeplass for 3 personer                                              10.       Trinn ved babord for enkel tilgang til 

baugområdet 

2. Midtsete som kan lenes bakover                                  11. Tilgang til kabinen gjennom skyvedør 

3. Forlengelse av solseng i cockpit                                   12.       Sklisikring på dekk ved babord    

4. Bord i cockpit                                                                        13.   Solseng i baug     

5. Luke i cockpiten                                                                   14.       Luke på fordekket 

6. Vippbare fører- og passasjerseter (bøtteseter)       15.       Kabin med u-sitteplass eller 2 meter 

køye    

7. Høye fribord for økt sikkerhet    -                                   16.       Stor forsenket anker-/lineoppbevaring 

8. Dashbord med plass til 7” GPS         -                             17.       Forlengelse for badeplattformer 

9. Ergonomisk armlene og koppholder ved styrbord 18.      Motorkonfigurasjon opptil maksimalt 

115 hk. 
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