
ISO 9001 -  2008 CERTIFIED

© 2017 Brunswick Marine in  EMEA. All Rights Reserved.
Brunswick Marine in EMEA utprøver stadig nye måter å forbedre sine produkter og design på, samt fabrikasjons- og distribusjonsmetoder. Alle anstrengelser blir gjort for å 
produsere oppdaterte salgs- og serviceveiledninger. Endringer i spesifikasjonene til motorene, båtene og tilbehøret pågår kontinuerlig. Denne brosjyren skal ikke betraktes 
som en presis veiledning med de nyeste spesifikasjonene. Denne brosjyren er heller ikke et tilbud for salg av en bestemt motor, båt eller et bestemt tilbehør. Distributører og 
forhandlere er ikke Brunswick Marine in EMEA agenter, eller en av deres samarbeidspartnere, og har ingen fullmakt til å binde Brunswick Marine in EMEA til en umiddelbar 
avtale eller representasjon, inkludert, men ikke begrenset til representasjoner av et produkt når det gjelder salg, anvendelser eller service. Ikke alle produkter er tilgjengelige 
i alle land, og visse produkter er kun å få i begrenset antall. Noen produkter som er vist i denne katalogen er utstyrt med ekstrautstyr. Kontakt forhandleren din for mer 
informasjon.

Finn din nærmeste forhandler på
www.quicksilver-boats.com

Brunswick Marine in EMEA 
er ISO 9001:2000 sertifisert

N
 - 

Tr
yk

ke
t i

 B
el

gi
a.

 P
ar

t #
: 9

0
-8

M
0

11
2

38
7



2 | CAPTUR PILOTHOUSE

VELKOMMEN TIL CAPTUR-SERIEN  
FRA QUICKSILVER.

Captur gir deg frihet på sjøen, frihet til å fiske og frihet 
til å være spontan. Perfekt for venner og fiskeentusiaster 
– Captur-serien tilbyr alt du trenger og mer til.

Fra dagsturbåter til overnattingsbåter; båter som gir 
deg mulighet til å få det beste ut av livet - og til å nyte 
båtlivets gleder uten bekymringer. Båter med all den 
motorkraften, komforten og funksjonaliteten du trenger 
for å komme deg på sjøen. Du får mer glede av båtlivet 
når alle hindringer er fjernet. Livet er til for å leves. Det 
skal huskes. Det er en reise.

Grip øyeblikket.

Utforsk hele serien av båter  
og finn din forhandler på 

www.quicksilver-boats.com
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QUICKSILVERS CAPTUR PILOTHOUSE SERIE - 
VELKOMMEN TIL MORO

Jada ... våre båter er konstruert for en stor 
fiskeopplevelse. Men vi vet at du bruker båten med 
familie og venner også. Vår Pilothouse-serie er spesielt 
utviklet for å gi deg best-in-class funksjoner for optimal 
fiske og fritid, kombinert med den komfort og stil du 
forventer fra Quicksilver.
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SMART EDITION 
DEN BESTE MÅTEN Å FÅ DE ALTERNATIVENE DU TRENGER

Folk er forskjellige. Så hvorfor skal alle båter være likt utstyrt? 
Vi har laget våre båter for optimal bruk, men vi vet at alle har 
sine egne preferanser. Det er derfor vi introduserer Smart Edition. 
Smart Edition gir deg det du trenger: Det utstyret som er mest 
etterspurt av våre kunder. Så du kan være sikker på at du får de 
alternativene du ønsker. Du vil også spare en god del i forhold til 
å bestille utstyret separat.

Utforsk hele serien av båter og finn din forhandler på 

www.quicksilver-boats.com
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905 PILOTHOUSE EN PERFEKT KOMBINASJON AV FISKE- OG TURBÅT
Du trenger ikke lengre velge mellom komfort og ytelse eller mellom tur- og fiskemuligheter. 905 Pilothouse 
gir deg alt du har drømt om i en og samme båt. Båten er designet uten kompromisser for å gi deg trygge, 
opplevelsesrike fisketurer og behagelige overnattingsturer. 905 Pilothouse er bygd for å tilfredsstille 
kravene som stilles til en båt i konstruksjonskategori B. Det betyr at du kan kjøre langs kysten i kuling og 
bølger som er opp til fire meter høye. Om bord er det plass til ti personer. Båten er utstyrt med en praktisk 
og funksjonell fiskestasjon. Under dekk er det soveplass til seks personer. Takket være en pålitelig Mercury-
motor på hekken, kommer du alltid dit du vil. Båten er godkjent for en eller to motorer med totalt 500 
hestekrefter. Vil du fort frem, kommer du fort frem. Hvorfor kompromisse, når du kan få alt du drømmer 
om i 905 Pilothouse?

Total lengde (M) 8,88
Maks bredde (M) 2,99
Høyde uten kalesje (M) 3,32
Tørrvekt (Kg) 3100
Drivstofftank (L) 400/580
CE - kategori B
Maks antall personer 10
Maks motoreffekt (Hk/kW) 500/368

Selskapet driver kontinuerlig utvikling av produktene, og spesifikasjoner kan endres uten varsel 
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SIKKERHET
Robust design og solid bygging sammen med et skrog med dyp, V-formet bunn 
gjør at du kan kjøre trygt og komfortabelt både når du er ute og fisker og når 
du er på tur. Elektronikkpakken som inneholder GPS og VHF gjør at du kan 
navigere sikkert og kommunisere direkte med omverdenen når det er behov 
for det. Fra førerplassen har du god sikt i alle retninger. I dårlig vær sørger to 
vindusviskere kombinert med spylesystem for at du alltid ser godt. 

KOMFORT
Quicksilver har tenkt komfort både ute og inne om bord i 905 Pilothouse. Det 
er nok sitteplasser på akterdekket og i kabinen. I tillegg er det en sittebenk på 
fordekket. Belysning i cockpiten forenkler bruken nattestid. Under dekk er det 
komplett bysse med vask og propan kokeapparat. Fra styrehytta er det bred 
trapp ned til soveplassen forut med seng til to personer. I tillegg kan en eller to 
personer bruke stikkøya under cockpitdørken. Badet har vannklosett tilkoblet 
septiktank og vask med dusjarmatur.

FISKE
Den store cockpiten med slett dørk er alle fiskeres drøm. Flere kan fiske 
samtidig og det er lett å bevege seg om bord. Når du er ute og fisker, er 
fiskestasjonen den naturlige arbeidsplassen. Den har vask, skjærefjøl, 
kaldtvannskran, og stangholdere. Fiskestasjonen kan du fjerne ved å trykke 
på en knapp. Fiskestasjonen kan oppgraderes med Fiske-pakke. Da får du i 
tillegg fiskekum, saltvanns spylesystem, ekstra stangholdere i rustfritt stål, 
oppbevaringsplass for stenger i kabinen og kjøleboks. Under cockpitdørken 
er det rom hvor du kan oppbevare fangsten. 905 Pilothouse kan leveres med 
komplett styreposisjon ute på akterdekket. En integrert skjerm som gir 
solskygge kan også leveres. 

LAGRING
Under dørken i cockpiten har 905-modellen et stort sentralt stuverom og to rom 
til å oppbevare fisk i. Det er også stuveplass i den smarte fiskestasjonen. Under 
dekk finner du små og store oppbevaringsrom i dinetten og byssa. Under sengen 
forut er det også et stort stuverom. 

SMART EDITION
Sørg for å få det du trenger. Smart Edition er basert på de alternativene som er 
mest etterspurt av våre kunder. 
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905 PILOTHOUSE

Fiskestasjon som kan flyttes med vask og kran, skjærebrett og individuelle vippeseter

 Bysse med vask og 
kran. Som tilvalg leveres 
kjøleskap, kokeapparat med 
ett bluss og mikrobølgeovn

2  Dinette med bord og benker som kan 
omgjøres til soveplass

 Stor cockpit til å fiske fra med stort stuverom under dørken
Badeplattformer på styrbord og babord side
Velegnet for en eller to utenbordsmotorer

Port i hekken som kan åpnes

Benk på 
fordekket, med 

pute som tilvalg

11

10

19

7

1, 18 & 20
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905 PILOTHOUSE
 Lugar med bred 
dobbelkøye med 
stuverom under køya

 Separat bad med spyletoalett 
tilkoblet septiktank, vask og 
dusjslange

Romslig køye akter med mulighet for 
stangholdere

15

16 17

Funksjonell førerplass med hydraulisk 
styring og SmartCraft-instrumentering. 

Plass for montering av 9’’ kombinert 
GPS og ekkolodd

12

MODELLEGENSKAPER

1.  Stor cockpit til å fiske fra med stort 
stuverom under dørken

2.  Fiskestasjon som kan flyttes med vask og 
kran, skjærebrett og individuelle vippeseter

3.  Vippebenker på styrbord og babord side 
som tilvalg

4.  Utvendig styreposisjon som tilvalg
5.  Gangpassasje til fordekket som er ekstra 

bred på styrbord side
6.  Skyvedør på siden med direkte adgang til 

førerplassen
7. Benk på fordekket, med pute som tilvalg
8. Ankerboks. Vinsj forut som tilvalg
9. Fører- og passasjersete
10.  Dinette med bord og benker som kan 

omgjøres til soveplass
11.  Bysse med vask og kran. Som tilvalg 

leveres kjøleskap, kokeapparat med ett 
bluss og mikrobølgeovn

12.  Funksjonell førerplass med hydraulisk 
styring og SmartCraft-instrumentering. 
Plass for montering av 9’’ kartplotter, 
Fusion-musikkanlegg og 12V kontakt

13. Brede trinn til sovekabinen
14. Skyvedør til kabinen
15.  Lugar med bred dobbelkøye med 

stuverom under køya
16.  Separat bad med spyletoalett tilkoblet 

septiktank, vask og dusjslange
17.  Romslig køye akter med mulighet for 

stangholdere
18.  Badeplattformer på styrbord og babord 

side. 
19. Port i hekken som kan åpnes
20.  Velegnet for en eller to utenbordsmotorer
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CAPTUR 
755 PILOTHOUSE

PERFEKT NÅR DAGENE INNEHOLDER AKTIVT FISKE OG HYGGELIGE 
FAMILIETURER
Fisketurene blir aldri en utrygg, vanskelig eller ubehagelig opplevelse i en kompakt, sjøsterk og 
innholdsrik 755 Pilothouse. Erfarne fiskere og båtbrukere som har vært mye på tur vil finne de tingene de 
setter aller størst pris på om bord. Båten har et rommelig akterdekk slik at flere kan fiske samtidig. Den 
leveres med en skikkelig fiskepakke. Under dekk er det soveplass til to personer. Fra førerplassen er det 
god sikt og dør til sidedekket. Dashbordet har plass for montasje av elektronikk.

Total lengde (M) 7,39
Maks bredde (M) 2,79
Høyde uten kalesje (M) 2,80
Tørrvekt (Kg) 1836
Drivstofftank (L) 300
CE - kategori C
Maks antall personer 8
Maks motoreffekt (Hk/kW) 250/184

Som et selskap forpliktet til kontinuerlig produktforbedring, spesifikasjoner kan endres.
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CAPTUR 755 PILOTHOUSE
SIKKERHET
755 Pilothouse leveres selvsagt med alt det utstyret du må ha for at båtturen 
skal bli trygg, sikker og komfortabel. Lanterner gjør at du blir sett i mørket. 
Solide rekker og håndgrepspunkter gjør det trygt å bevege seg om bord. 
Døren på siden av førerhuset gir deg full kontroll og oversikt. Badeleideren er 
der både så du kan ta en dukkert og er også en viktig sikkerhetsinnretning. 
I tillegg kan du skreddersy båten med utvendig styreposisjon. Den 
utvendige styrekonsollen har plass for montasje av ekkolodd / kartplotter. 
Badeplattformer, elektrisk ankervinsj og baugpropell er annet tilleggsutstyr 
som øker komforten når du er på tur.

KOMFORT
Intet er overlatt til tilfeldighetene. Når du er på tur, skal det være komfortabelt 
og hyggelig om bord. Forut har vi laget en køye hvor du kan slappe av enten 
det er for å få en forfriskende natts søvn eller for hvile litt etter en slitsom 
fiskeøkt. I den rommelige kabinen er det tre behagelige seter som alle 
har utsikt gjennom den buete vindskjermen og de store siderutene. Under 
cockpitdørken kan du stuve bort utstyr som ikke er i bruk. Som tilvalg kan 
cockpiten utstyres med benker som kan vippes opp eller ned. Vil du ha det 
enda mer behagelig om bord, velger du tilvalgsløsningen Komfortpakke. 
Den inneholder blant annet pute til benken på fordekket, bord, kjøleskap og 
dusj i cockpiten. Ut over dette kan 755 Pilothouse leveres med spyletoalett og 
gardiner i kabinen. Nærmere en perfekt turbåt er det vanskelig å komme.

FISKE
Quicksilver har utviklet 755 Pilothouse for å tilfredsstille dem som har fisking 
som lidenskap og hobby. Om bord har du de tingene du vil savne i de fleste 
konkurrerende modellene blant annet et system hvor du kan oppbevare agn 
fersk og frisk, et eget rom hvor du kan holde fangsten levende takket være 
et førsteklasses pumpesystem og selvsagt god plass til fiskestenger. Den 
rommelige cockpiten gjør at mange kan fiske samtidig. Benker og seter kan 
vippes ned slik at du kommer helt ut til rekka og enkelt får fangsten om bord.

LAGRING
I tillegg til fiskekummen har våre smarte designere utviklet en rekke 
funksjonelle og praktiske rom hvor det er plass til det fiskeutstyret og andre 
ting du gjerne vil ha med deg på tur.

SMART EDITION
Sørg for å få det du trenger : Smart Edition er basert på de alternativene som 
er mest etterspurt av våre kunder. Utover dette vil du spare cirka 10 % på å 
kjøpe Smart Edition i stedet for å kjøpe alt utstyret for seg.



12 | CAPTUR PILOTHOUSE

CAPTUR 755 PILOTHOUSE
Akterbenk og sidebenk 
som kan vippes ned, 
bord og dusj ute er del av 
Cockpit komfortpakken 
som er tilvalg

Stort akterdekk

8 Skyvedør på  
styrbord side

 Ankerboks forut. 
Mulighet for å montere 
vinsj

Som tilvalg: Plass for å agne og 
rense fisk, to stangholdere og 
dekkspyling

Fiskekum

22

10

3 & 20

13

2
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CAPTUR 755 PILOTHOUSE
Soveplass til to. Stuverom under 
køya

Intergrert dashbord med hydraulisk 
styring, SmartCraft-instrumenter 
og plass for montering av 
9” kartplotter / stereo

Bysseløsning 
med vask, 
trykkvann og 
kokeapparat. 
Kjøleskap som 
tilvalg

3 vendbarer seter med 
mulighet for bord

18

16

17

15

MODELLEGENSKAPER

1.  Som tilvalg badeplattform på 
babord og styrbord side

2. Fiskekum
3.  Som tilvalg: Sløyebrett og to ekstra 

fiskestangholdere
4. Akterport
5.  Lagring for fiskestenger (3 stenger 

på hver side)
6.  To fiskekummer med standard 

drenering og elektrisk tømming 
(med Fiskepakke)

7.  Stuverom under cockpitdørken og 
tilgang til batteri

8.  Akterbenk og babord benk som kan 
vippes ned cockpit bord, cockpit 
dusj (Deler av innholdet i Cockpit 
komfortpakke) 

9. Akterdør til kabin
10. Skyvedør på styrbord side
11. Gangvei til fordekk

12.  Baugsete med puter som tilvalg
13.  Ankerboks forut med mulighet for 

ankervinsj
14. Luke i kabingulv
15.  Bysseløsning med vask, ferskvann, 

kokeapparat og som tilvalg 
kjøleskap

16.  3 vendbarer seter med mulighet for 
bord

17.  Intergrert dashbord med hydraulisk 
styring, SmartCraft-instrumenter og 
plass for montering av 9” kartplotter 
/ stereo 

18.  Dobbel sengeplass med puter og 
stuveplass under

19. Spyletoalett som tilvalg
20. Dekkspyling som tilvalg
21.  Utvendig styreposisjon (tilvalg). Kan 

levers med 7” GPS/kartplotter med 
trekk

22. Stort akterdekk
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CAPTUR 
675 PILOTHOUSE

PASSER PERFEKT TIL EN OPPLEVELSESRIK DAG PÅ SJØEN
Hvem er ikke på jakt etter en båt med solide fartsegenskaper, mye plass og praktiske løsninger til en hyggelig 
pris? Svaret er 675 Pilothouse. Den kompakte båten tåler en motor med opp til 200 hester. Du holder fint en 
marsjfart på 25 knop. Cockpiten er intelligent utformet slik at den både er et hyggelig samlingspunkt og en 
funksjonell fiskeplass. Med dette som basis kan du utstyre båten ved å velge en eller flere av de Smart Edition-
pakkene vi har satt sammen. Dermed blir 675 Pilothouse skreddersydd din form for båtliv.

Total lengde (M) 6,55
Maks bredde (M) 2,54
Høyde uten kalesje (M) 2,79
Tørrvekt (Kg) 1585
Drivstofftank (L) 200
CE - kategori C
Maks antall personer 7
Maks motoreffekt (Hk/kW) 200/147

Som et selskap forpliktet til kontinuerlig produktforbedring, spesifikasjoner kan endres.
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CAPTUR 675 PILOTHOUSE
SIKKERHET
675 Pilothouse er en båt du kan ha det moro med i trygg forvissning om at vi 
ikke har gått på akkord med sikkerheten for deg og dine passasjerer. Høyt 
fribord, god sklisikring og solide rekker er en selvfølge. Det er lett å entre 
båten via baugen. Fra førerposisjonen i den rommelige kabinen er det god 
sikt. Badeplattformer (tilvalg) gjør det enkelt å ta seg en dukkert eller komme 
om bord hvis du ufrivillig havner i vannet. Med ankervinsj som kan leveres, 
er det lett å ankre opp for å fiske eller fortøye i en lun uthavn.

KOMFORT
Vi vil at du skal føle deg vel når du er om bord og ute på tur. I kabinen er det 
sitteplasser til fire personer og mulighet for å rigge til en køye med soveplass 
til to personer. Med en komfortpakke kan du enkelt endre fra spiseplass til 
sitteplasser i cockpiten. På styrbord side har vi laget en bred passasje slik at 
det blir enkelt å bevege seg mellom cockpiten og baugen. Mellom cockpiten 
og kabinen er det en solid skyvedør. Den kompakte byssa med vask kan 
oppgraderes med trykkvann, kokeapparat og kjøleskap. Du kan gjøre båten 
din både tøffere og enda mer brukervennlig med farget skrog, utvendig 
førerposisjon og spyletoalett. 

FISKE
På den integrerte fiskestasjonen med skjærefjøl kan du klargjøre lekker og 
fristende agn. Fiskeplassen finner du ved hjelp av kartplotteren og ekkoloddet 
som det er avsatt plass til på dashbordet. Når du er fremme, er det bare å 
gripe tak i stengene du trenger fra de riktig plasserte stangholderne. Du kan 
både fiske fra cockpiten og fiskeplassen på fordekket.

LAGRING
Selv om det er god plass om bord har vi ikke latt det gå på bekostning av 
stuverommene vi vet alle båteiere trenger. Fiskestengene passer perfekt i et 
eget rom under dørken som kan låses. I tillegg er det også andre stuverom 
under dørken, under akterbenken, under soveplassen og i skap i byssa. Du 
har god plass til det du trenger enten du skal på fiksetur eller bare ut på 
sjøen for å kose deg med familie og venner.

SMART EDITION
Sørg for å få det du trenger : Smart Edition er basert på de alternativene som 
er mest etterspurt av våre kunder. Utover dette vil du spare cirka 10 % på å 
kjøpe Smart Edition i stedet for å kjøpe alt utstyret for seg.
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CAPTUR 675 PILOTHOUSE
Bysse med vask som 
kan oppgraderes med 
trykkvann, kokeapparat 
og kjøleskap (en del av 
Kabin komfortpakken)

 Dobbel sengeplass med 
lagringsplass under og puter

12 Fører-og passasjerseter. 
Dobbelt sittebenk med stuverom under

Som tilvalg utvendig 
styreposisjon som kan utstyres 
med 7” plotter / ekkolodd. 
Regntrekk leveres

Integrert styreposisjon med hydraulisk 
styring, SmartCraft-instrumenter, 
plass for montering av kartplotter/
stereo og 12-Volt strømuttak

Port i hekken. 
Badeplattformer som tilvalg

15

13 & 19

14

17

1 & 3
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CAPTUR 675 PILOTHOUSE
Stor cockpit til 
å fiske fra

Vippbar akter- og sidebenk og bord som en del av 
Cockpit komfortpakke

Fiskekum

11

2

7

5

MODELLEGENSKAPER

To fiskekummer med standard 
drenering og elektrisk tømming 

med Fiskepakke

1.   Tilvalg: Babord og styrbord 
badeplattform

2.  Fiskekum
3.  Port i hekken
4.   Plass for fiskestenger (3 stenger på 

hver side)
5.   To fiskekummer med standard 

drenering og elektrisk tømming 
(med Fiskepakke)

6.   Stuverom under dørken. Tilgang til 
batteri

7.   Cockpit komfortpakke som blant 
annet inneholder to vippbare benker 
og bord

8.  Kabindør
9.  Tilgang til fordekk
10.   Baug ankerboks. Mulighet for vinsj

11.  Stor fiske-cockpit
12.   Bysse med vask som kan 

oppgraderes med trykkvann, 
kokeapparat og kjøleskap (en del av 
Kabin komfortpakken)

13.   Fører-og passasjerseter som har 
vippepute og er justerbare

14.   Dashbord med hydraulisk styring, 
SmartCraft-instrumenter og plass til 
kartplotter / stereo med 12V uttak

15.  Soveplass til to med puter. Stuverom 
under soveplassen

16. Tilvalg: Sjøvannstoalett
17.   Som tilvalg utvendig styreposisjon 

som kan utstyres med 7” plotter / 
ekkolodd. Regntrekk leveres

18. Baugområdet til å fiske fra
19.  Dobbel sittebenk med stuverom 

under
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CAPTUR 
605 PILOTHOUSE

STOR VERDI. STORE GLEDER
Er du en ivrig hobbyfisker? Drar du på sjøen når andre holder seg på land? Liker du å komme fort frem til de 
beste fiskeplassene? Vil du ha det komfortabelt når du er underveis? 605 Pilothouse gir deg alt du trenger i en 
kompakt og praktisk båt som kan utstyres med en motor på opp til 150 hester. På akterdekket kan båten leveres 
med utvendig styreposisjon hvor det er plass til den elektronikken du har behov for. Velg Smart Edition, så kan du 
skreddersy båten med det utstyret du trenger.

Total lengde (M) 5,75
Maks bredde (M) 2,54
Høyde uten kalesje (M) 2,70
Tørrvekt (Kg) 1345
Drivstofftank (L)  160
CE - kategori C
Maks antall personer 6
Maks motoreffekt (Hk/kW) 150/110

Som et selskap forpliktet til kontinuerlig produktforbedring, spesifikasjoner kan endres.
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CAPTUR 605 PILOTHOUSE
SIKKERHET
Vi har laget båten slik at du skal føle deg trygg om bord. Porten i hekken 
gjør det enkelt å slippe ankeret hvis du skal fortøye mot land. Ankervinsj, 
som kan leveres, gjør det lett å kaste anker når du vil ligge stille og fiske. Det 
er brede gangpassasjer rundt kabinen. Vindskjermen er i glass og du sitter 
slik at du alltid har god sikt. Dashbordet er utformet for å gi plass til ekstra 
instrumenter og elektronikk.

KOMFORT
I kabinen er du beskyttet mot vær og vind. Kabinen har sitteplass til to 
personer. I cockpiten kan du rigge til benker og bord som gjør at båten kan 
brukes til mer enn bare fiske. I kabinen er det plass til å sove for to personer. 
Kast anker, lukk kabindøren og la bølgene duve deg i søvn. 

FISKE
Når flere skal fiske samtidig, er det viktig med mye plass i cockpiten. Det 
vet du og det vet vi. Derfor har vi laget en rommelig cockpit. Her kan du 
stuve fiskestenger i holdere i fribordet eller i et låsbart rom under dørken. 
Bruk kartplotter og ekkolodd (tilvalg) for å finne den riktige fiskeplassen og 
lokalisere hvor dypt fisken står. I et eget rom kan du oppbevare fangsten til 
det er tid for å legge den i stekepannen eller på grillen. Du kan ikke skylde på 
605 Pilothouse hvis fisken en dag ikke biter på kroken.

LAGRING
Om bord i 605 Pilothouse er stuverommene ikke i veien, men intelligent 
integrert i båtens struktur og innredning. Stengene dine kan du lagre trygt 
i et låsbart rom under dørken. Når du fisker, er det praktisk og ha utstyret i 
stangholderne som er integrert i det høye fribordet. Agn holder seg frisk i et 
eget rom om bord og fangsten kan du oppbevare i en integrert fiskebrønn. Det 
er stuveplass under benkene og dørken. Det er ikke noe som kan hindre deg 
fra å nyte en effektiv fisketur. 

SMART EDITION
Sørg for å få det du trenger :Smart Edition er basert på de alternativene som 
er mest etterspurt av våre kunder. Utover dette vil du spare cirka 10 % på å 
kjøpe Smart Edition i stedet for å kjøpe alt utstyret for seg.
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CAPTUR 605 PILOTHOUSE
Akterbenk. Ekstra 
sittebenk som kan 
vippes ned og bord 
som en del av Cockpit 
komfortpakke (tilvalg)

Tilgang til baugen

2 & 6 Akterbenk som 
kan vippes frem

Rom hvor agnen kan 
oppbevares

Sete som kan fjernes for å gi 
enklere tilgang til hekken

To fiskekummer med 
drenering under 

dørken

8

2

15

1

4



1 32 6 4 7 10 12

15 3 5 4 13 10 8 11 14 9
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CAPTUR 605 PILOTHOUSE
Komfortable seter som 
har vippepute og kan 
dreies

Soveplass til 2 med 
lagringsplass under

Integrert 
styreposisjon 
med hydraulisk 
styring og 
plass for 
montering av 
7” kartplotter/
stereo og 12-
Volt strømuttak

Baug ankerrulle i syrefast stål. 
Mulighet for ankervinsj
Baugområdet anvendbart for fiske

10

9 & 14

12

11

MODELLEGENSKAPER

1.  Rom hvor agnen kan oppbevares
2.  Vippbar seterygg
3.   Lagringplass for fiskestenger 

(Tre på hver side)
4.   To fiskekummer med drenering 

under dørken
5.   Stuverom under dørken med tilgang 

til batteri
6.   Babord benk og bord som del av 

Cockpit komfortpakke
7.  Dør til kabin

8.  Tilgang til baugen
9.   Baug ankerrulle i syrefast stål. 

Mulighet for ankervinsj
10.   Komfortable seter i kabinen som har 

vippepute og kan dreies
11.   Integrert styreposisjon med 

hydraulisk styring og plass for 
montering av 7” kartplotter/stereo 
og 12-Volt strømuttak

12.   Soveplass til 2 med lagringsplass 
under 

13.   Tilvalg: Styring ute med valgfri 7” 
karplotter med regntrekk

14.  Baugområdet anvendbart for fiske
15.   Sete som kan fjernes for å gi enklere 

tilgang til hekken
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CAPTUR 
555 PILOTHOUSE

KOMPAKT FISKEGLEDE HELE ÅRET
Når du lukker døren, sitter du tørt og lunt i en kabin med god sikt i alle retninger sammen med henne eller han 
du aller helst deler fiskegleden med. Den rommelige cockpiten har praktiske løsninger som gir mer fiskeglede. 
Stangholdere sørger for at du har alt innen rekkevidde. Med forskjellige utstyrspakker som du finner i Smart 
Edition kan du øke gleden, fiskeopplevelsen og komforten om bord.

Total lengde (M) 5,31
Maks bredde (M) 2,40
Høyde uten kalesje (M) 2,58
Tørrvekt (Kg) 1170
Drivstofftank (L) 90
CE - kategori C
Maks antall personer 5
Maks motoreffekt (Hk/kW) 115/85

Som et selskap forpliktet til kontinuerlig produktforbedring, spesifikasjoner kan endres.
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CAPTUR 555 PILOTHOUSE
SIKKERHET
Du skal være trygg om bord i en Quicksilver enten båten er stor eller liten. 
Derfor har vi sklisikre dørker, håndtak du kan holde deg fast i og høye 
fribord. Derfor lager vi båter som er stabile og trygge å bevege seg i. 555 
Pilothouse har vi gitt en asymmetrisk design for at du skal ha en bred, sikker 
passasje til dekket forut. Fra førerplassen har du god oversikt gjennom glass 
av høy kvalitet. Vindusviskere gir deg klar sikt i dårlig vær.

KOMFORT
Vi har designet plassen for at du både skal kunne fiske på en profesjonell 
måte og for at du skal kunne nyte båtlivet med familie og venner. I kabinen 
kan du få båten med et enkelt passasjersete eller en benk med plass til 
to. (Tilvalg). Med en av de pakkene vi har satt sammen kan den effektive 
fiskecockpiten omgjøres til en sosial samlingsplass. Takket være høye fribord 
er barna trygge om bord. Fra baugen til hekken er det lett å bevege seg via en 
bred passasje langs kabinen. 

FISKE
Vi legger vekt på å lage en hyggelig og fleksibel båt, men det er for å 
tilfredsstille dine behov som fisker vi planlegger detaljene. Derfor har vi laget 
en stor cockpit og fiskeplass forut. Du og vennene dine kan ha mange snører 
i vannet på en gang uten at ting vaser seg til. Om bord i 555 Pilothouse stuver 
du enkelt vekk seks fiskestenger. Du har to permanente stangholdere og du 
kan utvide med to til. Vi kan levere denne modellen med kummer hvor vannet 
sirkulerer så fangsten er fersk når du legger til land. Du kan også få en egen 
kum hvor du kan oppbevare agn.

LAGRING
Du vil sette pris på hvor smart plassen om bord er utnyttet i denne kompakte 
og fleksible modellen. Både i cockpiten og kabinen er det store og små rom 
hvor du kan oppbevare det du gjerne vil ha med deg enten det er på en 
dagstur eller en lang fisketur. I kabinen kan du låse inn utstyret.

SMART EDITION
Sørg for å få det du trenger :Smart Edition er basert på de alternativene som 
er mest etterspurt av våre kunder. Utover dette vil du spare cirka 10 % på å 
kjøpe Smart Edition i stedet for å kjøpe alt utstyret for seg.
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CAPTUR 555 PILOTHOUSE
Stor cockpit som flere 
kan fiske fra. Stuveplass 
og batteri i luker under 
dørken

 Pilot og co-pilot seter. To 
alternativer for co-pilot sitteplass : 
Standard sete eller bøttesete

8 Benk som kan fjernes. 
Mer plass å fiske fra

Dobbeltseng med puter 
køyeutfyller og kabin gardiner. 
(Del av Kabin komfortpakke)

Kum under benk som 
ekstrautstyr 

Ergonomisk utformet 
styreposisjon med fartsmåler 

og turteller pluss 12-Volt 
strømuttak som standard 

på dashbordet. Som tilvalg: 
Elektronikkpakke med 

kratplotter/stereo

2

13

5

9

1

3

Ekstra sete 
med Kabin 
komfortpakke



5 48 6 11 2 9 15

7 10 1

14

13 3 2 12
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CAPTUR 555 PILOTHOUSE
Cockpit-bord (del av 
Cockpit komfortpakke)

 Baug område egnet for fiske. 
Tilvalg: Pute

 2 lagringstativer 
for fiskestenger 
(Tre på hver 
side). To ekstra 
stangholdere i 
Fiskepakken

Bred passasje 
mellom cockpit og 
baug

7

12

15

4

MODELLEGENSKAPER

1.  Ergonomisk utformet styreposisjon 
med fartsmåler og turteller pluss 
12-Volt strømuttak som standard 
på dashbordet. Som tilvalg: 
Elektronikkpakke med kratplotter/
stereo

2.   Pilot og co-pilot seter. To alternativer 
for co-pilot sitteplass : standard sete 
eller bøttesete

3.   Ekstra sete del av Kabin 
komfortpakke

4.   2 lagringstativer for fiskestenger (Tre 
på hver side). To ekstra stangholdere i 
Fiskepakken

5.   Kum under benk som ekstrautstyr
6.   Fiskekum med vannsirkulasjon som 

del av Fiskepakken

7.   Cockpit-bord (del av Cockpit 
komfortpakke)

8.   Stor cockpit som flere kan fiske fra. 
Stuveplass og batteri i luker under 
dørken

9.  Dobbeltseng med puter, køyeutfyller 
og kabin gardiner. (Del av Kabin 
komfortpakke)

10.  Dekkspyling. (Del av Fiskepakke) 
11.   Skyvedør til kabinen
12.   Bred passasje mellom cockpit og 

baug
13.   Benk som kan fjernes. Mer plass å 

fiske fra
14.   Ankerbrønn og baugrulle i rustfritt 

stål
15.   Baug område egnet for fiske. 

Tilvalg: Pute
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SPESIFIKASJONER
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE

Total lengde (M) 8,88 7,39 6,55 5,75 5,31

Skroglengde (M) 8,50 6,99 6,30 5,50 5,10

Maks bredde (M) 2,99 2,79 2,54 2,54 2,40

Høyde uten kalesje (M) 3,32 2,80 2,79 2,70 2,58

Tørrvekt (Kg) 3100 1836 1585 1345 1170

Dypgående (M) 0,59 0,59 0,53 0,46 0,40

Drivstofftank (L) 4001 300 200 160 90

CE - kategori B C C C C

Maks antall personer 10 8 7 6 5

Maks motoreffekt (HK) 500 250 200 150 115

Maks motoreffekt (kW) 368 184 147 110 85

Vanntank (L) 100 82 32

Stammelengde, motor XXL/XL XL XL XL L

KOMPATIBLE MOTORER 
MERCURY

905 
PILOTHOUSE

755 
PILOTHOUSE

675 
PILOTHOUSE

605 
PILOTHOUSE

555
PILOTHOUSE

Mercury F60 / F60 CT x

Mercury F80 x

Mercury F100 / F100 CT x x

Mercury F115 / F115 CT x x x

Mercury F150 x x x

Mercury F175 Verado x x

Mercury F200 Verado x x

Mercury F225 Verado x x

Mercury F250 Verado x x

Mercury F300 Verado x

Mercury F350 Verado x

2x Mercury F175 Verado x

2x Mercury F200 Verado x

2x Mercury F225 Verado x

2x Mercury F250 Verado x

SPESIFIKASJONER & PAKKER

MERCURY - THE POWER TO ESCAPE

Velg blant et bredt utvalg av robuste og 
kraftige Mercury utenbordsmotorer. Du får 
det beste, mest moderne og pålitelige av 
motorteknologi på markedet. 

Det er også godt å vite at du har et 
nettverk av dyktige forhandlere i ryggen.

5- års garanti vil bli tilbudt alle som 
kjøper nye Mercury utenbordsmotorer*. 
Garantien gjelder Mercury Verado®, 
OptiMax® og firetaktsmotorer anskaffet i 
Europa, Midt Østen, Afrika og Russland**. 
Fem år med omfattende dekning 

inkluderer produksjonsfeil på grunn av 
materialfeil eller arbeid. I tillegg kan 
garantien overføres dersom motoren er 
videresolgt innen 5 - års perioden. Den 
nye garantien gjelder kun ved fritidsbruk. 
Garantier som omfatter høy-ytelses 
motorer og motorer til konkurranser eller 
kommersielt bruk forblir som før.

* Betingelser og unntak gjelder. 
**  Forutsatt at alle utvidete garantibetingelser 

imøtekommes.

SPESIFIKASJONER

1 Alternativt 580 L
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PAKKER
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE

SMART EDITION x x x x x

Kabin komfortpakke x x x x x

Cockpit komfortpakke x x x x x

Fiskepakke x x x x x

FISKEPAKKE x x x x x

Innvendig fiskestangholdere x

Utvendig fiskestangholdere x x

Ekstra fiskestangholdere x x x x x

Dekkspyling x x x x x

Eget rom til agn x x x x

Fiskestasjon x

Pumpe til fiskekum x x

Vindusspyler x

COCKPIT KOMFORTPAKKE x x x x x

Babord vippesete x x x x

Styrbord vippesete x

Vippbar akterbenk x x

Baugpute x x x

Cockpitbord x x x x x

To vippeseter ved fiskestasjon x

Cockpitdusj x

Pute til benk på fordekket x x

Cockpitbelysning x

PAKKER
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE

KABIN KOMFORTPAKKE x x x x x

Kjøleskap x x x

Kokeapparat med ett bluss x x4

Mikrobølgeovn x

Gardiner x x x x x

Takluke x x x x

Dekksluke -åpningsbar x

Bord / dinette x

Illeggsplate og puter til køye x x x

Trykkvann x

Co-Pilot bøttesete x

Seteifylling x

Styrbord vindusvisker x

UTVENDIG BELYSNINGSPAKKE x

Lyskaster x

Cockpit LED-lys x

ELEKTRONIKKPAKKE  
EN STYREPOSISJON x x x x x

Simrad GPS/Kartplotter 9" x x

Simrad GPS/Kartplotter 7" x x x

Stereo Fusion med 2 høyttalere x x

Stereo Fusion med 4 høyttalere x x

Stereo Fusion med 6 høyttalere x

ELEKTRONIKKPAKKE  
TO STYREPOSISJON x x x x

Simrad GPS/Kartplotter 9" x x

Simrad GPS/Kartplotter 7" x x 2x 2x

Stereo Fusion med 2 høyttalere x x

Stereo Fusion med 4 høyttalere x x

Stereo Fusion med 6 høyttalere x

PAKKER
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SPESIFIKASJONER & PAKKER

1  Standard med kaldt vann. Varmtvann som tilvalg
2  Standard sete med ryggstø, alternativt bøttesete med Kabin komfortpakke
3 Tilgjengelig på 2 x Verado 250 
4 Frittstående kokeapparat
 

UTSTYR

SKROG OG DEKK
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE

Farget skrog o o o o o

Badeleider v v v v v

Badeplattform v o o o

Utvidet badeplattform o

Baugrulle v v v v v

Ankerboks v v v v v

Låsebøyle o o o o o

Lanterner v v v v v

Fiskestangholdere på hyttetaket Fish/ED Fish/ED

Skrogvinduer v

LED-cockpitbelysning Light

COCKPIT
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE
Fiskekummer v v v v v

Utpumping av fiskekum Fish/ED Fish/ED
Cockpit stativ for fiskestenger v v v v v

Fiskestangholdere v v v v v
Ekstra fiskestangholdere Fish/ED Fish/ED Fish/ED Fish/ED

Dekkspyling Fish/ED Fish/ED Fish/ED Fish/ED Fish/ED
Bord til å rense og klargjøre ang v Fish/ED

Rom til agn Fish/ED v Fish/ED Fish/ED Fish/ED
Cockpitdusj v1 Cockpit/ED

Selvlensende cockpit v v v v v
Vippebenk akter Cockpit/ED Cockpit/ED

Babord vippesete Cockpit/ED Cockpit/ED Cockpit/ED Cockpit/ED

Styrbord vippesete Cockpit/ED

Akterbenk med puter Cockpit/ED Cockpit/ED

Cockpitbord Cockpit/ED Cockpit/ED Cockpit/ED Cockpit/ED Cockpit/ED

Port i hekken v v v v
Cockpitlys v v v v Cockpit/ED

Utvendig styreposisjon o o o o o
Fiskestasjon v

To vippeseter i forbindelse med fiskestasjon Cockpit/ED

BAUG
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE

Baugpute Cockpit/ED Cockpit/ED Cockpit/ED

FØRERPLASS
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE

Analog knopmåler og turteller v

SmartCraft knopmåler og turteller v v v v o

Drivstoffmåler v

12V elektrisk uttak v v v v v

Stereo Fusion med 2 høyttalere Elec1H/2H Elec 1H

Stereo Fusion med 4 høyttalere Elec1H/2H Elec1H/2H

Stereo Fusion med 6 høyttalere Elec1H/2H

GPS/Kartplotter 7”, Simrad NSS evo2 Elec2H Elec 2H Elec 1H/2H Elec 1H/2H Elec 1H

GPS/Kartplotter 9”, Simrad NSS evo2 Elec 1H/2H Elec 1H/2H

VHF Simrad RS12 o o

VesselView o

BYSSE
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE

Kum med kran v v v

Trykkvann v v Cabin/ED

Kokeapparat med ett bluss Cabin/ED v4 Cabin/ED4

Kjøleskap Cabin/ED Cabin/ED Cabin/ED

Mikrobølgeovn Cabin/ED
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KABIN
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE

Køyer 6 2 2 2 2

Ekstra ileggsplater og puter v v Cabin/ED Cabin/ED Cabin/ED

Skrogluker som kan åpnes v v

Dekksluke som er åpningsbar v Cabin/ED

Kabinlys v v v v v

Gardiner Cabin/ED Cabin/ED Cabin/ED Cabin/ED Cabin/ED

Innvendig fiskestangholdere Fish/ED

Pilot & Co-pilot sete v v v v v2

Utfylling seter Cabin/ED

Sidevindu som kan åpnes v v v v v

Takluke o o/Cabin/ED o/Cabin/ED o/Cabin/ED o/Cabin/ED

Dør ved førerplass styrbord side v v

Dinette / bord v Cabin/ED

Dinette v v

Brannslukker v v v v v

Spyletoalett o o

UTSTYR
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE

Landstrøm o o

Dobbelt batterisystem v v v

OB Pre-Rigging v v v v v

Elektrisk lensepumpe v v v v v

Dieselvarmer o o o o

Baugpropell o o

Motorbrakett o o o o

Baug elektrisk ankervinsj o o o o

Akter elektrisk ankervinsj o o o

Hydraulisk styring v v v v o

Elektriske trimplan o o

Drivstofftank 580 liter o

Septiktank o

Aircondition med landstrøm o

Aircondition med landstrøm og 
bensin- eller dieselaggregat

o

Klimaanlegg med landstrøm og 
bensin- eller dieselgenerator

o

Varmtvann o

Søkelys Light

Simrad 3G radar o o

Skyhook, dynamisk posisjonering o3

Styrbord vindusvisker v v v v Cabin/ED

Babord vindusvisker v v

Vindusspyler v Fish/ED

TOALETT
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE

Vask med kran og trykkvann v

Dusj v

Spyletoalett med tank v

Skrogvindu åpningsbart v

OVERTREKK & KALESJE
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE

Solavskjerming o o o o o

Bimini o o o o

Kalesje o o o o o

Trekk til utvendig styreplass A A A A

v = Standard   o = Ekstrautstyr   ED = En del av Smart Edition   A = Utstyr 
Cabin = En del Kabin komfortpakke    Cockpit = En del av Cockpit komfortpakke  Fish = En del av Fiskepakken
Light = En del av Utvendig belysningspakken   Elec 1H = En del av Elektronikkpakken.  
Tilbys på  hovedstyringen   Elec 2H = En del av Elektronikkpakken - Tilbys på utvendig styring

PAKKER
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE

Smart Edition o o o o o

Fiskepakke o o o o o

Cockpit komfortpakke o o o o o

Kabin komfortpakke o o o o o

Utvendig belysningspakke o

Elektronikkpakke - innvendig styreposisjon o o o o o

Elektronikkpakke - to styreposisjoner o o o o
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Finn din nærmeste forhandler på
www.quicksilver-boats.com
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