
ACTIV 805 SUNDECK
9 osôb 7.88 m 400 hp 4 postele

Ak hľadáte dokonalú kombináciu výkonu a pohodlia v rozmedzí 7-8 metrov, nehľadajte nič iné ako 
Sundeck Activ 805 od Quicksilver. Paluba Activ 805 Sundeck bola navrhnutá s ohľadom na slnko a 

rekreačnú plavbu a vodné športy. Svoje meno si získala vďaka všestrannej konfigurácii, ktorá 
predstavuje jeden z najväčších povrchov na palube vo svojej kategórii. Ale je to tiež veľké pohodlie, 
ktoré pojme až deväť ľudí a pohodlné spanie až pre štyri dospelé osoby. Nehovoriac o výkonových a 

bezpečnostných hodnotách, pre ktoré sú Quicksilver lode známe.

PARAMETRE
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Celková dĺžka (m)                                  7,88
Dĺžka trupu (m)                                      7,63
Celková šírka(m)                                    2,55
Výška boku lode(m)                              2,14
Váha lode bez motora(kg)                   1820
Max.váha motora(kg)                            478
Max. nosnosť(kg)                                  1230
Dĺžka nohy                                              XL

Max. výkon                               400 hp (294 kw)
Ponor                                                 0.56 m
Nádrž na pitnú vodu                         80-l
Palivová nádrž                                   280 l
Typ pal. Nádrže                          Integrovaná
Výška lode                                        2,71 m
Max. posádka                                       9
CE kategória                                        C



MOTORIZÁCIA

Mercury 175 V6 - Mercury 200 V6 - Mercury 225 V6 - Mercury 
250 V8 Verado - Mercury 300 V8 Verado - Mercury 350 L6 
Verado - Mercury 400 Verado

Twin Mercury 200 V6

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

-Predný bežec na kotvu
-Kupácí rebrík
-Držiak udíc
-SmartCraft rýchlomer a otáčkomer
-Elektrické trim klapky
-Kabínový stolík

-LED osvetlenie
-Navigačné opsvetlenie
-12V cool box
-4 postele
-umývadlo
-Závesy
-a mnoho ďaľśieho .....

MOŽNOSŤ DOOBJEDNAŤ

-Smart edícia : Cocpit komfort balík, 
Elektronic balík, Mooring sada

-Cocpit komfort balík : chladnička, 
LPG varič, Kokpit slnečný matrac, 
bočná sklápacia sedačka

-Elektronic balík : Simrad GPS Chart 
plotter 9 NSS Evo 3 , Stereo Fusion, 
VesselView link

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

-Tyč na ťahanie lyžiara
-Externé kúpacie plato aj s Flexiteakom
-Flexiteak podlaha
-Farebný bok lode - tmavo šedá
-DAB stereo s anténou
-Výmena predných sedačiek na lavicu 
-Plachta na konzolu a lavicu
-Plachta na konzolu a pilotné sedačky

-Sea toaleta s nádržou
-Systém na odpadovú vodu
-Predná elektrická kotva
-220 V systém
-Predný dokormidlovák
-Bimini
-Bimini s camper oplachtením
-Mooring sada
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