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 SPESIFIKASJONER 
 

• Total lengde (m)  

• Lengde skrog (m) 

• Total bredde (m) 

• Høyde – uten kalesje (m) 

• Egenvekt (kg) 

• Drivstofftank (l) 

7.88 

7.63 

2.55 

2.71 

1820 

280 
 

• Vanntank - tilleggsutstyr (l) 

• CE konstruksjonskategori  

• Maks antall passasjerer 

• Maks motoreffekt (hk/kW) 

• Stammelengde utenbordsmotor 

• Skrogvinkel (grader) 

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

80 

C 

9 

400/294 

XL 

19 

1230 
 

 
 STANDARDUTSTYR 

• Ankerskap 

• Baugrulle  

• Badeleider   

• Selvlensende cockpit 

• Fiskestangholdere 

• SmartCraft fartsmåler og 

turteller 

• Dinetteløsning i hytte 

• Elektriske trimplan 

• Kabinbord 

• Bærbar brannslukker 

• Hydraulisk styring 

• 12V elektrisk uttak 

• Badeplattform   

• Bro over motorbrønn 

• Lanterner 

• LED-belysning 

• Svingbart fører- og 

passasjersete med vippbar pute 

• Passasjersete 

• Kabinlys 

• Overvåker 

• Stuverom under køye 

• Puter i cockpit 

• Kabinbord 

• 12V Elektrisk kjøleboks 

• Dusj i cockpit 

• 4 køyer 

• Solseng forut med justerbar 

rygg 

• Aktersete med foldbar 

ryggstøtte 

• Utvidelse av akterbenk til L-

form 

• Dør på hekk 

• Køyeputer 

• Luker som kan åpnes 

• Vask med kran  

• Justerbart ratt 

• Gardiner 

• Dobbelt batterisystem 

• OB Pre-rigging 

• Elektrisk og manuell 

lensepumpe 

• Stuverom under akterbenk 

• Skrogvinduer 

 
 PAKKER OG EKSTRAUTSTYR 

SMART Edition  

• Cockpit komfortpakke 

• Elektronikkpakke 

Elektronikkpakke  

• Simrad GPS/kartplotter 9" NNS 

evo3 

• Fusion lydanlegg med seks 

høyttalere 

• VesselView Link 

Cockpit komfortpakke  

• Kjøleskap 

• Gasskokeapparat (LPG) 

• Solseng i cockpiten 

• Styrbord vippesete 

Ekstrautstyr 

• Dørk i flexiteek 

• Gråvannsystem 

• Landstrøm 

• Elektrisk ankervinsj forut 

• Forlengelse av 

badeplattformer 

• Bimini med kalesje 

• Bimini med heldekkende 

kalesje 

 

• Omsluttet sjøtoalett  

• Skrogfarge (mørk grå) 

• Vannskistang 

• Ståstol 

• Baugpropell 

• Aktiv Trim 

• Fortøyningspakke  

• DAB-adapter med antenne 

• Trekk til konsoll og polstret 

sete/lenesete 

 
 MERCURY MOTORALTERNATIVER 

 

Enmotorskonfigurasjon: 200 V6  -  225 V6  -  250 V8 Verado  -  300 V8 Verado  -  350 L6 Verado  -  400R Verado 

Tomotorskonfigurasjon: 2 x F 150  -  2 x 175 V6  -  2 x 200 V6 
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Activ 805 Sundeck er designet med sol, avslappende båtturer og vannsport i tankene, og lever absolutt opp til sitt gode navn med et 

oppsett som tilbyr et av de største soldekkene i sin kategori.  

 

KOMPROMISSLØS SIKKERHET EGENSKAPER OG FORDELER 
• Kraftige Mercury Verado med en- eller tomotors alternativer opp til 400 hk 

gir god akselerasjon og toppfart, mens Verado-teknologi gir sikker og presis 

håndtering. 

• Ergonomisk styreposisjon og stor vindskjerm gir god beskyttelse 

• Doble badeplattformer og solid sammenleggbar stige sikrer lett tilgang til og 

fra vannet ved akter. 

• Dyp cockpit og brede trinn til fordekket, kombinert med rekkverk i rustfritt 

stål, garanterer trygg passasje til baugområdet,   
 

 

ALLSIDIG COCKPIT OG DOBBEL SOLSENG   

 
• Plass til opptil ni personer og overnattingskapasitet for fire personer. 
• Cockpiten kan konfigureres for tre forskjellige anledninger: 

o Cruising og spiseplass 

o Solseng med skrå rygg, ideelt for lesing og avslapning 

o Stor solseng for maksimal soling og enkel tilgang til vannet. 
• Stor, permanent solseng i baugen med integrerte ryggstøtter for å slappe av 

i sittestilling 

 

 

KOMFORT  

• Kabin for 4 voksne som består av hovedkøye forut, og dobbel midtre køye, et 

atskilt sjøtoalett og vask (tilvalg) 

• Hovedkøyen kan omgjøres til komfortabel spiseplass eller sosialt område. 

• Kabinluke og store takvinduer på dekk og siden av skroget sikrer rikelig med 

lys og ventilasjon i kabinen  

• Permanent bysse med stålvask med skjærebrett i lokket, standard 12V 

kjøleboks, kjøleskap og kokeplate (tilvalg) 

 
 

LEDENDE FUNKSJONER  

1. Allsidig cockpitområde 

2. Vippesete (tilvalg) 

3. Lagring under dørken i cockpit 

4. Permanent bysse 

5. Enkel tilgang fra baug til akter 

6. Ergonomisk styreposisjon med 

instrumentering 

7. Bøtteseter, eller ståstol (tilvalg) 

8. Gjennomskinnelig kabindør  

9. Brede trinn til solsengen i baugen 

10. Allsidig solseng med justerbar 

ryggstøtte 

11. Oppbevaring for anker/vinsj 

12. Kabin for 4 voksne og toalett 

(tilvalg). 

13. Bred dør ved akter 

14. Dobbel badeplattform 

15. Bro over motorbrønn 

16. Enkel eller dobbel 

motorkonfigurasjon 
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