
 

605 OPEN 
 

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 03/08/2018 – Produktblad for 2019. Gjeldende fra 1. Sept 2018 til 31. Aug 2019 

 

 

 

 

 

 

 SPESIFIKASJONER 
 

• Total lengde (m) 

• Lengde skrog (m)  

• Total bredde (m) 

• Høyde – uten kalesje (m) 

• Egenvekt (kg) 

• Drivstofftank (l) 

• Vanntank - tilleggsutstyr (l) 

5.95 

5.75 

2.40 

2.00 

904 

160 

45 
 

• CE konstruksjonskategori 

• Maks antall passasjerer 

• Maks motoreffekt (hk/kW) 

• Stammelengde utenbordsmotor 

• Skrogvinkel (grader) 

• Maksimal belastning (personer, utstyr, motor) 

(kg) 

 

C 

7 

150/110 

XL 

19 

800 

 

 
 STANDARDUTSTYR 

 

• Baugrulle    

• Badeleider    

• Lanterner    

• Line-/ankerskap i baug 

• Selvlensende cockpit    

• Fiskestangholdere   

• SmartCraft fartsmåler og turteller 

 

• Badeplattform 

• 12V elektrisk uttak 

• Svingbart fører- og passasjersete med 

vippbar pute 

• Passasjersete 

• Sittebenk akter 

• Stuerom under akterbenk  

 

• Puter i cockpiten 

• OB Pre-Rigging 

• Hydraulisk styring    

• Enkelt batterisystem 

• Elektrisk og manuell lensepumpe 

• Bærbar brannslukker 

 

 
 PAKKER OG EKSTRA UTSTYR 

SMART Edition  

• Bimini med kalesje 

• Stereo 

• Dusj i cockpit 

• Puter / solseng og bord forut 

• Vannskistang 

 

Tilleggsutstyr 
• Dørk i flexiteek 

• Bimini med kalesje 

• Fusion lydanlegg med to høyttalere 

• DAB-adapter med antenne 

• Puter / solseng og bord forut 

• Sideveis utvidelse av solseng i baugen 

• GPS/kartplotter 7" NNS evo3 

• Ståstol med 12v elektrisk kjøleboks 

• Forlengelse av badeplatform 

• Trekk til konsoll og lenesete 

 

• Aktiv Trim 

• VesselView Link digital tilkobling 

• Dusj i cockpit 

• Elektrisk ankervinsj forut 

• Motorfeste, styrbord 

• Transportpresenning 

• Konsoll- og setetrekk 

• Fortøyningspakke 

• Vannskistang 

 
 MERCURY MOTORALTERNATIVER 

 

F115  -  F115 CT – F150 

 

 

http://www.quicksilver-boats.com/


 

605 OPEN 
 

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 03/08/2018 – Produktblad for 2019. Gjeldende fra 1. Sept 2018 til 31. Aug 2019 

De som er på jakt etter fornøyelse, moro og hyggelig båtliv vil elske Activ 605 Open. Det er den ideelle båten til fiske, 

vannsport og solfylte dager på vannet. 

SIKKERHET EGENSKAPER OG FORDELER 
 

• Riktig plasserte håndtak og badeleideren gjør det enkelt å komme 

seg inn og ut av vannet. 

• Den store badeplattformen gir enkel tilgang til vannet. 

• Høyt fribord og sklisikker dørk betyr ekstra sikkerhet for store og 

små. 

• En solid Mercury-motor med opptil 150 hk sikrer en sporty og 

pålitelig manøvrering 
 

 

 
 
 

 

KOMFORT  

 
• 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. 

• Justerbart fører- og passasjersete med svingbar vippepute. 

• Integrert badeleider. Dusj i cockpit som tilvalg. 
 

  

 

 
 

 

ALLSIDIGHET  
 

 

• Baugområdet kan enkelt og uten bruk av ekstra deler omgjøres til 

spiseplass, eller til en liten eller stor solseng 

• 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. 

• Integrert rom i baugen til anker-/lineskap 
 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.quicksilver-boats.com/

