505 OPEN

SPESIFIKASJONER
• Total lengde (m)
• Skroglengde, (m)
• Total bredde (m)
• Høyde - uten kalesje (m)
• Egenvekt (kg)
• Drivstofftank (L)

5.03
4.81
2.12
1.77
582
90

• CE konstruksjonskategori
• Maks antall passasjerer
• Maks motoreffekt (hk/kW)
• Stammelengde utenbordsmotor
• Skrogvinkel (grader)
• Maksimal belastning (personer, utstyr, motor)

C
5
100/73.6
L
13
570

(kg)

STANDARDUTSTYR
• Ankerrulle forut
• Lineskap i baug
• Selvlensende cockpit
• Fiskestangholdere
• Lanterner

• Drivstoffmåler (med analog
instrumentering)
• 12v elektrisk uttak
• Elektrisk lensepumpe
• Benk ved styreposisjonen
• Akterbenk

• Trimindikator (med analog
instrumentering)
• Stuverom under akterbenk
• Bærbar brannslukker
• Mekanisk styring
• Elektrisk og manuell
lensepumpe

• Analog fartsmåler og turteller
• OB Pre-rigging
• Badeplattform
• Badeleider
• Enkelt batterisystem

PAKKER OG TILLEGGSUTSTYR
SMART Edition

Tilleggsutstyr

• Kalesje
• Vannskistang
• Puter /solseng og bord forut
• Puter i cockpiten

• Bimini med kalesje
• Vannskistang
• Motorfeste, styrbord
• Skrogfarge
• Fusion lydanlegg med to høyttalere
• GPS/kartplotter GO5• DAB-adapter med
antenne
• Puter i cockpit

• Aktiv trim
• Puter /solseng og bord forut
• Sideveis utvidelse av solseng i baugen
• Puter forut
• Fortøyningspakke
• Transportpresenning
• Konsoll- og setetrekk
• Hydraulisk styring
• SmartCraft knopmåler og turteller

MERCURY MOTORALTERNATIVER
F50 - F60 - F60 CT - F80 - F100 - F100 CT

For mer informasjon besøk hjemmesiden til Quicksilver www.quicksilver-boats.com
Vi er et firma som alltid jakter på de beste løsningene. Derfor kan spesifikasjoner og utstyr endres uten varsel.
Endret av ASC 31/07/2018 – Produktblad for 2019. Gjeldende fra 1. Sept 2018 til 31. Aug 2019

505 OPEN
Active 505 Open kombinerer form og funksjon på en overbevisende måte. Stylingen er sporty, løsningene skiller seg ut og
prisen gunstig.. Få mest mulig ut av de integrerte stangholderne når du vil fiske, være aktiv med vannsport med
vannskistangen (tillegg) eller gjør om cockpiten til den perfekte solplassen.

SIKKERHET
•
•
•
•

EGENSKAPER OG FORDELER

Å hoppe i sjøen for å bade er enkelt takket være badestigen og riktig
plasserte gripehåndtak.
En stor badeplattform gir god tilgang til cockpiten.
Høyt fribord og sklisikker dørk gir trygghet til store og små som er om
bord.
Mercury gir pålitelig manøvrering med opptil 100 hk.

KOMFORT
•

•

Stilig og ergonomisk tofarget styreposisjon med oppbevaringsplass,
integrerte koppholdere og plass for montasje av en kartplotter med
7” skjerm.
Optimalisert plassutnyttelse med akterseteryggen som kan
bakoverlenes for å sikre maksimal plass i cockpiten mens motoren
kan vippes helt over

ALLSIDIGHET
•
•
•
•

Baugområdet kan enkelt og uten bruk av ekstra deler omgjøres til
spiseplass, eller til en liten eller stor solseng.
Førersete som kan dreies og brukes både i kjøreposisjon og som en
del av det sosiale området i cockpiten.
Mor deg med vannski med vannskistangen som er enkel å montere
(tilvalg)
Integrerte stangholdere er nyttige når du skal fiske

OPPBEVARING
•
•
•
•

Mange store stuerom fordelt rundt i hele båten.
Tilgang til konsollen også når solsengen er i bruk.
Eget rom ved konsollen med førsteklasses design for oppbevaring av
utebord og puter.
Baugskap tauverk.

For mer informasjon besøk hjemmesiden til Quicksilver www.quicksilver-boats.com
Vi er et firma som alltid jakter på de beste løsningene. Derfor kan spesifikasjoner og utstyr endres uten varsel.
Endret av ASC 31/07/2018 – Produktblad for 2019. Gjeldende fra 1. Sept 2018 til 31. Aug 2019

