
 

675 SUNDECK 
 

For mer informasjon, vennligst gå inn på vår nettside for Quicksilver: www.quicksilver-boats.com 

Som et selskap forpliktet til kontinuerlig produktforbedring kan spesifikasjonene endre seg uten forvarsel. 

 Endret av ASC 14/08/2018 - Produktblad MY2019: 1. sept 2018 – 31. aug. 2019 

 

 

 

 

 

 SPESIFIKASJONER 
 

• Total lengde (m) 

• Skroglengde (m)  

• Total bredde (m) 

• Høyde – uten kalesje (m) 

• Egenvekt (kg) 

• Drivstofftank (l) 

• Vanntank - tilleggsutstyr (l) 

6.66 

6.45 

2.55 

2.1 

1123 

200 

45 
 

• CE konstruksjonskategori 

• Maks antall passasjerer 

• Maks motoreffekt (hk/kW) 

• Stammelengde utenbordsmotor 

• Skrogvinkel (grader) 

• Maksimal belastning (personer, utstyr, motor) 

(kg) 

C 

8 

225/165 

XL 

19 

910 

 

 
 STANDARDUTSTYR 

 

• Baugrulle    

• Badeleider    

• Lanterner    

• Line-/ankerskap i baug 

• Selvlensende cockpit    

• Puter i cockpiten 

• Solseng baugen 

• Badeplattform 

• Bærbar brannslukker 

 

• 12V elektrisk uttak    

• Svingbart fører- og passasjersete med 

vippbar pute 

• Passasjersete 

• SmartCraft fartsmåler og turteller 

• Cockpitbord 

• 2 køyer  

• Køyeputer 

• Stuverom under køye 

 

• Kabinlys 

• Ventil som kan åpnes 

• Akterbenk 

• Stuerom under akterbenk 

• OB Pre-rigging 

• Hydraulisk styring    

• Enkelt batterisystem 

• Elektrisk og manuell lensepumpe 

• Overvåker 

 
 PAKKER OG EKSTRAUTSTYR 

SMART Edition  

• Bimini med kalesje 

• Fusion lydannlegg med to høyttalere 

• Dusj i cockpiten 

• Vannskistang 

• Elektrisk ankervinsj forut 

• Cockpitbord i fiberglass 

Tilleggsutstyr  

• Dørk i flexiteek 

• Bimini med kalesje 

• Skrogfarge (mørk grå) 

• Fusion lydannlegg med to høyttalere 

• DAB-adapter med antenne 

• GPS/kartplotter 7" NNS evo3 

• VesselView Link 

• Vannskistang 

• Cockpitbord i fiberglass 

• Forlengelse av badeplatform 

 

• Dusj i cockpiten 

• Elektrisk ankervinsj forut 

• Motorfeste, styrbord 

• Transportpresenning 

• Konsoll- og setetrekk 

• Aktiv trim 

• Ståstol 

• Fortøyningspakke 

• Lenesete med elektrisk kjøleboks 

• Trekk til konsoll og lenesete 

 
 MERCURY MOTOR ALTERNATIVER 

 

F 150  -  200 V6  -  225 V6 

 

 

http://www.quicksilver-boats.com/
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Dette er en båt som er laget slik at du virkelig kan ha det moro på vannet. På det store soldekket er det bare å strekke seg ut og nyte 

solstrålene. Kom deg på sjøen for å ha det moro. 
  

SIKKERHET FORDELER OG EGENSKAPER 
 

• Det er enkelt å komme seg inn og ut av vannet med strategisk plasserte 

håndtak og badeleider. 

• Stor og sikker badeplattform for trygg og enkel tilgang inn og ut av vannet 

• Høyt fribord og god sklisikring gir ekstra trygghet, spesielt med barn 

ombord.. 

• Sikker tilgang til soldekket via trinn ved siden av konsollen. 

Mercury sørger for pålitelig og sporty kjøring med opptil 225 hk  

 

 

 
 
 

 

QUICKSILVER STYLING   

 
• Elegant og sporty design. 

• En elegant, tofarget styreposisjon med en ergonomisk utforming og 

integrerte koppholdere, oppbevaringsbrett samt plass for montasje av en 

GPS/kartplotter med 7” skjerm.  

• Enkel og lett tilgang til og fra badeplattformen med akterseteryggen som 

kan lenes bakover. 

• Integrert badeleider. Dusj i cockpit som tilvalg. 

 

 

 

 

  

  

 

KOMFORT OG FLEKSIBILITET  
 

 

• Stor solseng med integrerte koppholdere 

• Cockpit med flere funksjoner som passer til cruising og spiseplass  

• Bøtteformet fører- og passasjersete med svingbar vippepute. 

• U-formet sitteplass i kabinen som kan gjøres om til dobbeltseng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OPPBEVARING  
 

 

• Intelligent oppbevaring i hele båten. 

• Eget oppbevaringsrom i konsollen med førsteklasses finish for lagring av 

utebord og puter. 

• Integrert anker- og lineskap i baugen med elektrisk vinsj som tilvalg 
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