
 

      755 OPEN 
 

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) 

• Lengde skrog (m) 

• Total bredde (m) 

• Høyde – uten kalesje (m) 

• Egenvekt (kg) 

• Drivstofftank (l) 

• CE konstruksjonskategori 

7.23 

6.95 

2.55 

2.19 

1389 

280 

C 
 

• Maks antall passasjerer 

• Maks motoreffekt (hk/kW) 

• Vanntank - tilleggsutstyr (l) 

• Stammelengde utenbordsmotor 

• Skrogvinkel (grader) 

• Maksimal belastning (personer, utstyr, 

motor) (kg) 

8 

300/221 

80 

XL 

20 

950 

 

 
 STANDARDUTSTYR 

 

• Baugrulle 

• Badeleider 

• Badeplattform 

• Lanterner 

• Anker forut  

• Enkelt batterisystem 

• Overvåker 

 

• Selvlensende cockpit 

• Fiskestangholdere    

• LED-belysning 

• Puter forut 

• Kabinlys 

• Skrogventiler som kan åpnes 

• Justerbart ratt 

• Bærbar brannslukker 

 

• SmartCraft fartsmåler og 

turteller 

• 12V elektrisk uttak 

• Svingbart førersete med 

vippbar pute  

• Hydraulisk styring 

• Puter i cockpiten 

 

• Passasjersete 

• Akterbenk 

• Stuerom under akterbenk 

• Bord i cockpiten 

• 1 køye 

• Elektrisk og manuell 

lensepumpe 

• OB Pre-rigging 

 
 PAKKER OG TILLEGGSUTSTYR 

SMART Edition  

• Bro over motorbrønn 

• Stereo Fusion lydanlegg med 

fire høyttalere 

• Cockpit-bord kan 

oppgraderes til FRP 

• Køyeputer/ilegg 

• Elektrisk ankervinsj forut 

• Bimini 

• Bord forut 

• Solseng forut som kan 

omgjøres 

Tilleggsutstyr 

• Dørk i flexiteek 

• Forlengelse av badeplattform 

• Solseng forut som kan gjøres 

om 

• Bimini med kalesje 

• Stereo Fusion lydanlegg med 

fire høyttalere 

• DAB-adapter med antenne 

• GPS/kartplotter 7" NNS evo3 

• Ståstol uten integrert bysse 

 

 

• Ståstol med integrert 

bysse, vask og kran, LPG 

gasskokeapparat, kjøleskap 

• Dusj i cockpit 

• Styrbord vippesete 

• Babord vippesete 

• Sjøtoalett 

• Gråvannssystem 

• Motorfeste 

• VesselView Link 

• Vannskistang 

 

 

• Skrogfarge 

• Elektrisk Trimplan  

• Aktiv trim 

• Elektrisk ankervinsj forut 

• Solavskjerming forut 

• Bord forut 

• Bimini 

• Konsoll- og setetrekk 

• Trekk til konsoll- og ståstoler 

• Transportpresenning 

 

 
 MERCURY MOTORALTERNATIVER 

 

 

F 150  -  200 V6  -  225 V6  -  250 V8 Verado  -  300 V8 Verado 

 

 

 

 

http://www.quicksilver-boats.com/
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Den nye Activ 755 Open er en solid, elegant og allsidigbåt med ytelse og sikkerhet på et helt nytt nivå.  Med denne båten får du en av 

de tøffeste båtturene i kategorien på 7 meter. 

KOMPROMISSLØS SIKKRHET EGENSKAPER & FORDELER 
 

• Enkel og trygg ombordstigning ved hekken via store badeplattformer 

• Kan leveres med bro over motorbrønn for enkel tilgang til motor og 

mellombadeplattformene 

• Meg godt sklisikring på dekk 

• Dyp og godt beskyttet cockpit 

• Høy, sikker pulpit på fordekket 

• God sirkulasjon på båten og sikker tilgang til fordekket 

• Pålitelig manøvrering med opptil 300 hestekrefter 

 

 

QUICKSILVERS UTFORMING  
 

• Elegant og sporty stil 

• Ergonomisk og sporty styreposisjon med plass til elektronikk 

• Romslig og allsidig cockpit som passer til båtturer og måltider. 

• Intelligent oppbevaring i hele båten 

 

 

 

 

KOMFORT OG ALLSIDIGHET PÅ TUR  
 

• Mange sitteplasser i cockpiten med mulighet for L- eller U-utforming 

• Spisebord i cockpiten 

• Ståstoler med eller uten integrert bysse under som har vask, LPG 

gasskokeapparat og kjøleskap (tilleggsutstyr) 

• Et allsidig baugområde med sitteplass kan gjøres om til ekstra spiseområde 

for over 4 personer eller solseng (tilleggsutstyr) 

• Sjøtoalett som kan stues bort når det ikke er i bruk (tilleggsutstyr) 

• Romslig kabin med soveplass til to personer, og oppbevaringsplass 

• Mye lys og god ventilasjon i kabinen 

 

 

 

 

LEDENDE PÅ LØSNINGER  
 

1. Integrert badeleider 

2. Badeplattform på hver side av motoren 

3. Bro over motorbrønnen gir enkel tilgang til begge sider av hekken 

4. Åpninger i hekken ved styrbord og babord  

5. Stuerom under sittebenkene i cockpit 

6. Fleksibel cockpit-område med standard konfigurering av 

sittebenk og klaffebord som delvis kan settes bort for enkel tilgang 

til hekken når du fisker  

7. To bøtteseter med høydejustering og vippepute (ståstol med eller 

uten bysse som tilleggsutstyr) 

8. Ekstra ståstol med  bysse inkluderer vask i rustfritt stål med 

skjærefjøl i lokket, kjøleskap og LPG gasskokeapparat 

9. Ergonomisk ratt med instrumentering og plass til 7” Simrad 

kartplotter 

10. Låsbar skyvedør i kabinen i gjennomsiktig akryl 

11. Kabin med skjult toalett (tilleggsutstyr). Kabinens sitteområde 

kan omgjøres til soveplass for to personer  

12. Enkelt å bevege seg fra baug til akter med god plass på 

begge sidene av konsollen 

13. Fleksibel sitteanordning forut med oppbevaringsplass, 

som kan brukes som spiseplass for over fire personer og 

solseng. 14. Ankerboks/vinsj 
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