
ACTIV 675 SUNDECK
8 osôb 6.66 m 225 hp 2 postele

Aktualizovaný moderný dizajn paluby Activ 675 Sundeck ohromí každú vodu. A je toho 
oveľa viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Naskočte na palubu a na vlastnej koži si vyskúšajte, 

ako sa spája miesto, pohodlie a ergonómia. Napríklad kormidlo teraz lepšie využíva 
dostupný povrch, je s ním ľahšie pracovať a má vylepšené funkcie. Spolu s vami za 

volantom je miesto až pre 8 cestujúcich, ktorí si chcú vychutnať slnko.

PARAMETRE

MOTORIZÁCIA

Mercury F150 - Mercury 175 V6 - Mercury 200 V6 - Mercury 225 V6
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Celková dĺžka (m)                            6,66
Dĺžka trupu (m)                                6,45
Celková šírka(m)                              2,55
Výška boku lode(m)                        1,66
Váha lode bez motora(kg)             1123
Max.váha motora(kg)                      239
Max. nosnosť(kg)                             
Dĺžka nohy                                       XL

Max. výkon                             225 hp (165 kw)
Ponor                                              0.44 m
Nádrž na pitnú vodu                      45-l
Palivová nádrž                                200-l
Typ pal. Nádrže                        Integrovaná
Výška lode                                      2,10 m
Max. posádka                                    8
CE kategória                                     C



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

-Predný bežec na kotvu
-Kúpací rebrík
-Navigačné osvetlenie
-12 V zástrčka

-Co-Pilot sedaćka
-Smartcraft rýchlomer a otáčkomer
-Hydraulické riadenie
-a mnoho ďaľśieho

MOŽNOSŤ DOOBJEDNAŤ

-Smart edícia : Bimini, Stereo Fusion s repr., Kokpit sprcha, tyč na 
ťahanie lyžiara, Predná elektrická kotva, FRP kokpit stolík, mooring 
sada

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

-Tyč na ťahanie lyžiara
-Flexiteek podlaha
-Bimini
-Farebný bok lode
-Stereo Fusionn s repr.
-DAB stereo s anténou
-GPS Chart ploter Simrad Cruise 7 s HDI
-FRP kokpit stolík
-Externé kúpacie plato

-Kokpit sprcha
-Predná elektrická kotva
-Držiak pomocného motora
-Krycia plachta
-Plachta na konzolu a sedačky
-Active trim
-Mooring sada
-Lavica so zabudovaným 12 V chlad. boxom
-Plachta na konzolu a lavicu
-Extrené kúpacie plato s flexiteakom

For more information, please visit our Quicksilver Website www.quicksilver-boats.com
As a company committed to continuous product improvement specifications are subject to change.
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