
ACTIV 755 OPEN
8 osôb 7.23 m 300 hp 1 postel

Elegantný, výkonný a veľmi všestranný model Activ 755 Open ponúka úplne novú úroveň výkonu a 
bezpečnosti . Rýchlosť, vynikajúca ovládateľnosť a rôzne možnosti zábavy a výkonu z neho robia 
ideálnu voľbu pre vodné športy a rýchlu plavbu až pre osem osôb, zatiaľ čo interiér je navrhnutý 

tak, aby v ňom prenocovaly dve osoby.

PARAMETRE

MOTORIZÁCIA

Mercury 175 V6 - Mercury 200 V6 - Mercury 225 V6 - Mercury 250 V8 Verado - Mercury 300 V8 Verado
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Celková dĺžka (m) 7,23
Dĺžka trupu (m) 6,95
Celková šírka(m) 2,55
Výška boku lode(m) 1,72
Váha lode bez motora(kg) 1389
Max.váha motora(kg) 301
Max. nosnosť(kg) 950
Dĺžka nohy XL

Max. výkon 300 hp (220 kw)
Ponor 0.48m
Nádrž na pitnú vodu 80-l
Palivová nádrž 280 l
Typ pal. Nádrže Integrovaná
Výška lode 2,19 m
Max. posádka 8
CE kategória C



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

-Predný bežec na kotu
-Kúpací rebrík
-1 lôžko
-navigačné osvetlenie
-Držiak udíc

-SmartCraft budíky
-Pilot a Co-pilot sedačka
-Kokpit stolík
-a mnoho ďaľšieho

MOŽNOSŤ DOOBJEDNAŤ

-Smart edícia : Bimini, Predná elektrická kotva ,Matrace na posteľ, Stereo
Fussion, mostik , predné výplň. vankúše, Predný stolík, FRP zadný stolík,
Mooring sada

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

-Tyč na ťahanie lyžiara
-Externe kúpacie plato
-Externe kúpacie plato aj s teakom
-Zadný držiak pomocného motora
-Externé kúpacie plato s držiakom
motora
-Externé kúpacie plato s držiakom
motora + flexiteek podlaha
-Flexiteak podlaha
-Farebný bok lode - tmavo šedá
-Predný stolík s matracom
-VesselView Link- iba s GPS

-Stereo
-DAB stereo s anténou
-Simrad HPS chart plotter 7 NSS     -
EVO 3
-Predná lavica miesto pilotných sedačiek
-Predná lavica miesto pilotných sedačiek
so zabudovaným drezom , chladničkou ,
kokpit sprcha, varič
-Kokpit sprcha
-Bočné sklápacie sedačky
-Sea Toaleta s nádržou

-Elektrické trimm klapky
-Bimini
-Bimini s camper oplachtením
-Bimini s camper oplachtením s
Smart ediciou
-Predná slnečná clona
-Krycia plachta
-Mooring balík
-Plachta na konzolu a sedačky
-Plachta na konzolu a lavicu
-Systém na špinavú vodu
-Predná elektrická kotva
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