
 

905 PILOTHOUSE 
 

Besøk nettsiden til Quicksilver på  www.quicksilver-boats.com for mer informasjon. 

Med forbehold om at spesifikasjoner kan endres, ettersom bedriften forplikter seg til kontinuerlig produktforbedring. 

Endret av ASC 21/08/2018 – Produktblad for 2019. Gjeldende fra: 1 sep. 2018 – 31. aug. 2019 

 

 

 

 

 

 SPESIFIKASJONER 

 

• Total lengde (m) 

• Skroglengde (m)  

• Total bredde (m) 

• Høyde – uten kalesje (m) 

• Egenvekt (kg) 

• Drivstofftank (l) 

8.88 

8.5 

2.99 

3.32 

3100 

400/580 tilvalg 
 

• Vanntank (l) 

• CE konstruksjonskategori 

• Maks antall passasjerer 

• Maks motoreffekt (hk/kW) 

• Stammelengde utenbordsmotor 

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

100 

B 

10 

500 / 368 

1-XXL/2-XL 

1445 
 

 

 STANDARDUTSTYR 
• Baugrulle 

• Badeplattform & badeleider 

• Vindusvisker styrbord og 

babord 

• Vindusspyler 

• Dobbelt batterisystem 

• OB Pre-rigging 

• Dinetteløsning 

• Ankerboks 

• CO-måler 

• Skrogvinduer 

• Fiskekummer 

• Cockpitstativ for fiskestenger 

• Fiskestangholdere 

• Dusj i cockpit 

• Selvlensende cockpit 

• Flomlys ved cockpit 

• Fiskestasjon 

• Lanterner 

• Elektrisk og manuell 

lensepumpe 

• 6 køyer med ekstra ileggspute 

• Skrogluker som kan åpnes 

• Kabinlys 

• Sidevindu som kan åpnes 

• Dør til styrhytten styrbord side 

• Bord/Dinetteløsning 

• Plass til å klargjøre agn 

• Dør på hekken 

• Stuerom under køye 

• Vanninntak 

• Røykvarsler 

• SmartCraft fartsmåler og 

turteller 

• Hydraulisk styring 

• 12V elektrisk uttak 

• Separat hovedbad med 

sjøtoalett, vask & uttrekksdusj 

• Bysse med vask og kran 

• Fører- og passasjersete 

• Brannslukker 

• Luker som kan åpnes ved 

fordekket/baug 
 

 PAKKER & TILLEGGSUTSTYR 
SMART Edition 

• Cabin komfortpakke 

• Cockpit komfortpakke 

• Fiskepakke  

Fiskepakke 

• Innvendige fiskestangholdere 

• Fiskestangholdere på taket av 

styrhytten 

• Oppgradert fiskestasjon (Kran 

med spylefunksjon, 

Ekstra fiskestangholdere: 2 på 
fiskestasjon-2 på taket, Eget rom til agn, 
Toe Rails) 

 Cockpit komfortpakke 

• Babord vippesete 

• Styrbord vippesete 

• Pute forut 

• To individuelle vippeseter ved 

fiskestasjonen 

• Bord i cockpiten 

Cabin komfortpakke 

• Kjøleskap 

• Kokeapparat (én brenner) 

• Mikrobølgeovn 

• Gardiner 

Utvendig belysningspakke 

• Søkelys på taket 

• LED-belysning 

Elektronikkpakke enkel 

styreposisjon: 

• 9” GPS/Kartplotter evo3 

• Fusion lydanlegg med 6 

høyttalere 

• VesselView Link 

Elektronikkpakke:dobbel 

styreposisjon 

• Elektronikkpakke enkel 

• 7” GPS/kartplotter NSS evo3 for 

utvendig styreposisjon 

Explorer-pakken  

• Skrogfarge i grått med hvit og 

svart folie ved akter 

• Farge på taket i grått 

• Svart baugrekker med 

oppbevaring for fendere 

Tilleggsutstyr 

• Forlengelse av badeplattform 

• Låsebøyle 

• Utvendig styreposisjon 

• Takluke 

• Solskjerm 

• Heldekkende kalesje  

• Trekk til utvendig 

styreposisjon 

• Landstrøm 

• VHF Simrad RS20 

• Dieselvarmer 

• Baugpropell 

• Elektrisk ankervinsj forut 

• Elektrisk ankervinsj akter 

• Aktiv trim 

• DAB-adapter med antenne  

• Elektrisk trimplan  

• Gråvannsystem  

• Enkel air condition med land 

strøm 

• Enkel air condition med 

landstrøm og bensin-eller 

dieselaggregat 

•  Klimaannlegg med både 

kjøle- og varmefunksjon, med 

landstrøm og bensin- eller 

dieselaggregat 

• Varmtvannsbereder 

• Radar Simrad 3G 

• Joystick-styring for 

utenbordsmotorer 

• 580 l drivstofftank 

• Lukefortrekk  

• Fortøyningspakke 

• Takstativ i svart 

 

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

Tomotorskonfigurasjon:  2x 175 V6  -  2x 200 V6  -  2x 225 V6  -  2x 250 V8 Verado 
 

http://www.quicksilver-boats.com/
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Du trenger ikke lenger velge mellom komfort og ytelse eller mellom tur- og fiskemuligheter. 905 Pilothouse gir deg alt dette i én og 

samme båt. Båten er designet uten kompromisser for å gi deg trygge og komfortable båtturer med opplevelser og moro. 905 Pilothouse 

passer for båtturer lenger utenfor kysten (kategori B) og har plass til 10 personer.  
 

SIKKERHET EGENSKAPER OG FORDELER 
 

• Båten passer til manøvrering både utenfor og ved kysten (kategori B) 

• Sikkerheten er ivaretatt med høye fribord og solide gripebøyler  

• Elektronikkpakken i høy standard inneholder GPS og VHF som gjør at du kan 

navigere nøyaktig og kommunisere på en sikker måte. 

• Mercury med én- eller tomotorskonfigurasjon med opptil 500 hk gir sikker, 

trygg og smidig håndtering i forskjellige vær- og sjøforhold 

• Trygt å bevege seg rundt ombord med tilgang mellom baug og akter ved 

både babord og styrbord side, i tillegg til trygt å gå fra side til side i 

hekkområdet over broen på hekken.  

 
 

KOMPROMISSLØST FISKE  

 

• En romslig fiskestasjon med vask, skjærefjøl, kaldt spylevann, to individuelle 

vippeseter og stangholdere. 

• Oppgraderingen med fiskepakken legger til en agn-/fiskebrønn, 

saltvannsspyling, ekstra fiskestangholdere, oppbevaring av fiskestenger i 

kabinen og ekstra fiskestangholdere i rustfritt stål 

• Fiskestasjonen glir tilbake ved å trykke på en knapp slik at det blir mer plass 

i cockpiten. Integrerte fiskekummer under dørken i cockpiten gir en god 

løsning for oppbevaring av fangsten. 

• En utvendig styreposisjon gir mulighet for nøyaktig navigering og kontroll 

mens du fisker (tilvalg).  

 

UTMERKET CRUISING KOMFORT  
 

• Rikelig med muligheter for sitteplasser i cockpit- og baugområdet 

• Komplett bysse med vask, gasskokeapparat (LPG), og mikrobølgeovn (det 

siste som tilvalg), kjøleskap 

• Soveplass for seks personer – med stor køye forut for to, en stor midtkøye for 

2 og en løsning med enkel eller dobbel sengeplass i hovedkabinen. 

• Luker som kan åpnes og takluke over hele båten for ventilasjon og naturlig 

lys.  

• Klimaanlegg med varme- og/eller kjølefunksjon for maksimal komfort 

gjennom hele året. 

• Separat bad med omsluttet toalett og uttrekksdusj  

• Cockpitbelysning for bruk i mørket. 
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