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

Endret av  ASC 17/08/2018 – Produktblad for 2019. Gjeldende fra 1. sept. 2018 til 31. aug. 2019 

 

 

 

 

 

 

 SPESIFIKASJONER 
 

• Total lengde (m) 

• Skroglengde (m)  

• Total bredde (m) 

• Høyde – uten kalesje (m) 

• Egenvekt (kg) 

• Drivstofftank (l) 

• CE konstruksjonskategori 

7.23 

6.95 

2.55 

2.21 

1468 

280 

C 
 

• Maks antall passasjerer 

• Maks motoreffekt (hk/kW) 

• Vanntank (l) 

• Stammelengde utenbordsmotor 

• Skrogvinkel (grader) 

• Maksimal belastning (personer, utstyr, 

motor) (kg) 

8 

300/221 

80 

XL 

20 

950 

 
 

 

 STANDARDUTSTYR 
• Baugrulle    

• Badeplattform 

• Badeleider    

• Lanterner    

• Selvlensende cockpit    

• LED-belysning 

• CO-måler 

Bærbar brannslukker 

• Solseng forut 

• SmartCraft fartsmåler og 

turteller 

• 12V elektrisk uttak    

• Svingbart fører- og 

passasjersete med vippbar pute 

• Line-/ankerskap 

• Forlenget aktersofa ( L-sofa ) 

• Puter i cockpiten 

• Passasjersete 

• 2 køyer 

• Dinetteløsning i hytte 

• Kabinlys 

• Cockpitbord 

• Akterbenk 

• Stuverom under køye 

• Stuverom under akterbenk 

• Luker som kan åpnes 

• Dekksluke 

• Hydraulisk styring 

• Justerbart ratt 

• Elektrisk og manuell 

lensepumpe 

• Enkelt batterisystem 

(Dobbeltbatteri med kjøleskap) 

• OB Pre-rigging 
 

 PAKKER OG EKSTRAUTSTYR 

SMART Edition  

• Bro på motorbrønn 

• Lydanlegg med Bluetooth 

• Fusion-musikkanlegg med fire høyttalere 

• Kabinbord 

• Kabingardiner  

• Elektrisk vinsj i baug 

• Bimini med kalesje 

• Babord vippesete 

• Cockpitbord i ekte teak 

Kabin komfortpakke 

• Køyeputer/ilegg 

• Kabinbord 

• Kabingardiner 

Tilleggsutstyr 

• Vannskistang 

• Forlengelse av badeplattform 

• Skrogfarge (mørk grå) 

• VesselView Link 

• Fusion-musikkanlegg med fire høyttalere 

• GPS/kartplotter 7" NNS evo3 

• Cockpitbord i ekte teak 

• Dusj i cockpit 

• Dørk i flexiteek 

• Babord vippesete 

• Sjøtoalett 

• Vask med kran 

• Gasskokeapparat (LPG) 

• Aktiv Trim 

 

• Kjøleskap 

• Gråvannsystem 

• Elektrisk vinsj forut 

• Motorfeste, styrbord 

• Elektriske trimplan 

• Solavskjerming forut 

• Bimini med kalesje 

• Heldekkende kalesje 

• Trekk til konsoll/seter eller ståstol  

• DAB-adapter med antenne 

• Fortøyningspakke 

• Transportpresenning 

 
 EGNEDE MERCURY-MOTORER 

 
 

F 150  -  200 V6  -  225 V6  -  250 V8 Verado  -  300 V8 Verado 
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Den perfekte kombinasjonen av komfort, ytelse og allsidighet i kategorien 7m+. Quicksilvers nye Activ 755 Sundeck er designet med sol, 

avslapning og en fornøyelig båttur i tankene.  

KOMPROMISSLØS SIKKRHET EGENSKAPER & FORDELER 
 

• Enkel tilgang ved hekken via badeplattformer 

• Motorbrønn for enkel tilgang til motoren og mellom 

svømmeplattformene (tilvalg)  

• Meg godt sklisikring 

• Dyp, godt beskyttet cockpit 

• Pulpit gir sikkerhet på fordekket 

• Sikker tilgang til solsengen via trinnene på sidene av konsollen 

• Pålitelig manøvrering med opptil 300 hestekrefter 

 

 

QUICKSILVER STYLING  
 

• Elegant og sporty stil 

• Ergonomisk og sporty styreposisjon med plass til elektronikk 

• Romslig cockpit med flere funksjoner som passer til cruising og 

spiseplass. 

• Intelligent oppbevaring i hele båten 

 

 

KOMFORT OG FLEKSIBILITET  
 

• Godt med sitteplasser i cockpiten med mulighet for L- eller U-formet 

utforming, og vippesete som tilvalg. 

• Spisebord i cockpiten 

• Bysse med vask, kjøleskap og gasskokeapparat (LPG) (tilvalg) 

• Romslig solseng med plass til tre personer, med integrert hodestøtte og 

koppholdere 

• Ytterligere allsidighet i cockpiten med cabin pack og Smart Edition. Disse 

utstyrspakkene gjør det mulig å omgjøre sitteplassen i kabinen til 

spiseplass eller til soveplass for to personer. 

• Rikelig med naturlig lys og god ventilasjon i kabinen 

• Sjøtoalett som kan pakkes bort når det ikke brukes (tilvalg) 

 

 

LEDENDE PÅ LØSNINGER  
 

1. Integrert badeleider 

2. To badeplattformer 

3. Bro på motorbrønn gir lettere tilgang på sidene av hekken 

4. Hekkporter på styrbord side  

5. Stuerom under cockpitbenkene 

6. Fleksibel cockpitområde med sittebenk i standard L-form som 

kan delvis stues bort for enkel tilgang til hekken. Med ekstra 

vippesete kan den forlenges til U-form på babord side.  

7. Spisebord 

8. To bøtteseter med høydejustering og vippepute  

9. Bysse med vask i rustfritt stål og skjærefjøl som lokk, 

gasskokeapparat (LPG) og kjøleskap som ekstrautstyr 

10. Ergonomisk styreposisjon med instrumentering og plass for 7” 

Simrad kartplotter (ekstrautstyr) 

11. Skyvedør i akryl til kabinen som kan låses. 

12. Kabin med skjult sjøtoalett (ekstrautstyr). Sittearrangementet i 

kabinen kan omgjøres til spiseplass eller 2 køyer 

 

13. Trinn på siden gir enkel tilgang til soldekket i baugen 

14. Stort, permanent soldekkområde i baugen 

15. Oppbevaring/vinsj til anker  
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