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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) 

• Skroglengde, (m) 

• Total bredde (m) 

• Høyde - uten kalesje (m) 

• Egenvekt (kg) 

• Drivstofftank (l) 

5.41 

4.81 

2.12 

1.64 

613 

50 
 

• CE konstruksjonskategori 

• Maks antall passasjerer 

• Maks motoreffekt (hk/kw) 

• Stammelengde utenbordsmotor 

• Skrogvinkel (grader) 

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

C 

5 

100/73,6 

L 

13 

555 
 

 
 STANDARDUTSTYR 

 

Standardutstyr 

• Ankerrulle forut 

• Badeleider 

• Lanterner 

• Anker-/lineskap forut 

• Selvlensende cockpit 

• Fiskestangholdere 

• Analog fartsmåler og turteller 

• Trimindikator 

• 12V elektrisk kontakt 

• Svingbart fører- og passasjersete med vippbar pute 

• Stuverom under akterbenk 

• Akterbenk 

• Bord i cockpiten 

• Puter i cockpiten 

• 2 køyer 

• Overvåker 

• Brannslukker 

• Mekanisk styring 

 

 

• Enkelt batterisystem 

• Elektrisk lensepumpe  

• OB Pre-rigging 

 

Tilleggsutstyr  

• Forlengelse av badeplatform 

• Skrogfarge 

• SmartCraft fartsmåler og turteller 

• Aktiv trim 

• Simrad GPS/kartplotter GO5 

• Passasjersete 

• Solseng i cockpiten 

• Puter til akterbenk / ilegg 

• Køyeputer/ilegg 

• Havnepresenning 

• Fortøyningspakke 

• Bimini med kalesje 

 
 MERCURY MOTORALTERNATIVER 

 

F60  -  F60 CT  -  F80  -  F100  -  F100 CT 
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Den nye Activ 505 Cabin er en allround-båt som gir deg den beste båtopplevelsen i sin klasse.  Med et stilig og nytt design er den 

fullspekket med forbedrede, nye egenskaper som garanterer en dag på sjøen med et helt nytt nivå på sikkerhet og fornøyelse.  
 

KOMPROMISSLØS SIKKRHET HØYDEPUNKTER & FORDELER 
 

• Lett og trygt å komme ombord via integrerte trinn ved hekken 

• Dørk med god sklisikring 

• Dyp, godt beskyttet cockpit  

• Pulpit gir sikkerhet på dekket 

• Sikker gangpassasje til fordekket 

• Pålitelig manøvrering med opptil 100 hestekrefter 

 

 

 

OVERLEGEN KOMFORT  

 
• Kabin designet med overnattingsplass til to personer 

• Nok lys i kabinen via velplasserte plasserte luker 

• Egen oppbevaringsplass til bærbart toalett 

• Rikelig med stuerom i hele båten 

• Skyvedør i kabinen i akryl som kan låses gir mye lys i kabinen 

 
 

ALLSIDIGHET OMBORD   

 
• Sitteplasser til fem personer i cockpiten 

• Cockpiten kan brukes som spiseplass for tre personer 

• Cockpitområdet kan omgjøres til solseng 

 

 

 

LEDENDE PÅ LØSNINGER  

 
1. Badeleider 

2. Sittebenk som kan vippes slik at 

det blir lettere tilgang til 

badeplattformene 

3. Integrerte trinn for enkel 

adkomst 

4. Benk med plass til tre personer 

5. Spisebord 

6. Utvidelse for solseng 

(tilleggsutstyr)) 

7. Stuerom under benken i cockpit 

8. Barnesikker med høyt fribord  

9. Førerplass med bøttesete 

10. Passasjersete med bøtteplass 

(tilleggsutstyr) 

11. Ergonomisk førerplass 12. Låsbar 

skyvedør i kabinen i akryl 

13. Kabin med to køyer 

14. Sikker passasje til baugen 

15. Ankerboks 
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