
ACTIV 755 SUNDECK
8 osôb 7.23 m 300 hp 2 postele

Paluba Activ 755 Sundeck od Quicksilveru je dokonalou kombináciou výkonu, pohodlia a 
všestrannosti v segmente lodí nad 7 m. Je navrhnutá s ohľadom na slnko, relaxáciu a 

príjemné plavby. S radom všestranných konfigurácií, ktoré poskytujú aj skvelé ležadlá ako 
miesto na sedenie je Activ 755 Sundeck navrhnutý na rýchle jednodňové plavby a vodné 

športy až pre osem osôb a pohodlné prenocovanie pre dvoch.

PARAMETRE

MOTORIZÁCIA

Mercury 175 V6 - Mercury 200 V6 - Mercury 225 V6 - Mercury 250 V8 Verado - Mercury 300 V8 Verado

www.donaumarine.com   30/09/2020

Celková dĺžka (m) 7,23
Dĺžka trupu (m) 6,95
Celková šírka(m) 2,55
Výška boku lode(m) 1,76
Váha lode bez motora(kg) 1468
Max.váha motora(kg)  301
Max. nosnosť(kg) 950
Dĺžka nohy   XL

Max. výkon 300hp (220 kw)
Ponor    0.55 m
Nádrž na pitnú vodu 80-l
Palivová nádrž 280-l
Typ pal. Nádrže Integrovaná
Výška lode 2,21 m
Max. posádka        8
CE kategória     C



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

-Predný bežec na kotvu
-Kupací rebrík
-Navigačné osvetlenie
-SmarCraft  rýchlomer, otáčkomer
-12V zástrčka

-Co pilot sedačka
-2 postele
-Kabinové osvetlenie
-Kokpit stolík
-a mnoho ďaľšieho .......

MOŽNOSŤ DOOBJEDNAŤ

-Smart edícia : Bimini, Stereo Fusion , Predná elektrická
kotva, Teakový stolík, Bočná sklápacia sedačka, Cabin
komfort balík, mostík, mooring sada

-Kabin interierový balík : stolík v kabíne, Interierové
matrace, závesy,

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

-Tyč na ťahanie lyžiara
-Extrené kúpacie plato /aj s teakom alebo aj s držiakom
pomocného motora
-Flexiteaková podlaha
-Držiak pomocného motora
-Farebný bok lode - tmavo šedá
-Vessel View Link iba s GPS
-Stereo
-DAB stereo s anténou
-Simrad GPS/Chart plotter 7 NSS EVO 3
-Kokpit príslušenstvo : umývadlo-varič-chladnička-
kokpit        -sprcha
-Teakový stolík
-Plachta na konzolu a sedačky

-Vymena sedačiek za lavicu
-Plachta na konzolu a lavicu
-Kokpit sprcha
-Bočná sklápacia sedačka
-Sea toaleta s nádržou
-Systém na odpadovú vodu
-Predná elektrická kotva
-Elektrické trim klapky
-Bimini
-Bimini s plachtami camper
-Bimini s camper oplachtením k Smart edícii
-Krycia plachta
-Mooring sada
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