
20
18

CABIN



2 | ACTIV CABIN

FRA DET ØYEBLIKK DU SER PÅ EN QUICKSILVER ACTIV VET DU AT 
DEN ER DESIGNET FOR REN OG SKJÆR MORO

Det handler om strømlinjeformet design med en dynamisk, sporty 
følelse som sier det er tid for moro. Funksjonelt, men fremdeles tro mot 
originalen - den spontane gnisten av inspirasjon. 

Quicksilver Activ er grunnlagt på erfaring, gjennomtenkt 
produktutvikling, kreativitet og innsikt som er oppnådd  
ved å lytte til båtbrukernes ønsker og behov. Dette har 
resultert i en serie med båter som virkelig tilbyr deg  
den friheten du ønsker og den tryggheten du trenger  
som båteier. Alt er basert på sikkerhet, komfort og 
allsidighet. Så du kan fiske, stå på vannski, eller  
bare sole deg, helt uten bekymringer.

Dette er Quicksilver Activ.  
Bygd på gjensidig forståelse.  
Formet omkring deg.  
Skapt for å komme seg ut.

Utforsk vårt komplette utvalg av båter 
og omfattende forhandlernett på

www.quicksilver-boats.com
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VELKOMMEN TIL QUICKSILVERS ACTIV CABIN-MODELLER.

Ved første øyekast skjønner du at en båt i Activ-serien er designet for at du 
skal ha det moro.

Det handler om rene og solide former med myke linjer og markerte 
overganger som skaper en dynamisk helhet som bærer bud om 
at det er tid for å leke seg. Men designen er ikke bare linjer og 
former som gir inspirasjon og glede, det er også en design 
med mening og funksjoner. Basert på kreativitet og erfaring 
kombinert med undersøkelser av hva båtelskere ønsker seg 
mest av alt har Quicksilver skapt en serie med båter som 
gir glede, opplevelser og hygge. Og det er båter som er 
solid konstruert og bygd etter moderne metoder og 
tradisjonelle prinsipper. Fokus er sikkerhet og trygghet 
fra A til Å kombinert med komfort og fleksibilitet.

Slik at du kan dra på tur, kjøre vannski eller bare 
nyte solen enkelt og uten bekymringer.

Dette er Activ. 
Basert på forståelse. 
Formet av deg. 
Skapt for å glede.
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SMART EDITION 
DEN SMARTE MÅTEN Å FÅ  

DET UTSTYRET DU ØNSKER DEG

Vi er forskjellige.

Hvorfor skal alle båter være like? Quicksilver har designet 
båter med optimale egenskaper og stor fleksibilitet, men vi 

vet at båtentusiastene har sine egne, individuelle preferanser. 
Derfor introduserer vi Smart Edition.

Smart Edition inneholder det du trenger. Basert på hva kundene ofte 
etterspør, har vi satt sammen fornuftige og varierte utstyrspakker. Slik 

at du får det du vil ha.

Vi kan planlegge. Det gir kort leveringstid på båter med Smart Edition-pakker. 
Det er stor sannsynlighet for at din lokale forhandler allerede har en båt på 

lager. Du kan være på sjøen så godt som med en gang.
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ACTIV 
555 CABIN

ALT ER MULIG
Activ 555 Cabin er klar. Til hva? I utgangspunktet alt – alt du trenger for å oppleve de gode stundene på 
sjøen. Finn deg en plass forut eller på solsengen i cockpiten, hent noe kaldt å drikke fra kjøleskapet og 
hør på favorittmusikken din som strømmer ut av musikkanlegget utstyrt med fire høyttalere.

Total lengde (M) 5,50
Maks bredde (M) 2,29
Høyde uten kalesje (M) 1,71
Tørrvekt (Kg) 865
Drivstofftank (L)  110
CE - kategori C
Maks antall personer 6
Maks motoreffekt (Hk/kW) 115/85

Quicksilver driver kontinuerlig produktutvikling. Spesifikasjoner endres uten forvarsel.
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ACTIV 555 CABIN
SIKKERHET
Det er lett og trygt å kjøre en båt som er utstyrt med hydraulisk styring, har støtte til 
føttene og et dashbord hvor det er mulig å montere en kartplotter med syv-tommers 
skjerm. Du og gjestene dine beveger dere enkelt og sikkert i hele båten. Det er brede 
trinn til dekket forut, et effektivt antisklimønster på dørken og rekker som du kan 
holde deg fast i. Lyst på å bade? Bruk badeplattformen og bestill gjerne en plattform 
som er større så blir dukkerten enda litt bedre.
 
KOMFORT
Styreposisjonen om bord i Activ 555 Cabin ble designet for optimalisert funksjonalitet 
og utnyttelse av plassen. Som skipper har du alt innen rekkevidde. Du styrer båten 
med et flott sportsratt, setet har innebygdd armstøtte og du kan hvile føttene mot 
en fotstøtte. Med Activ Trim kan du være trygg på at motoren alltid yter sitt aller 
beste. Når det er tid for en pause, vrir du stolen din rundt og hygger deg med resten 
av besetningen. Under dekk er plassen i kabinen effektivt utnyttet og taktrekket 
i kabinen gir deg en hyggelig og intim følelse. En skyvedør som slipper inn lys og 
vinduer i dekket gjør kabinen lys og innbydende.

FLEKSIBILITET
Activ 555 Cabin er en all-rounder året rundt. Du kan alltid slappe av om bord og 
bruke båten til det du liker aller best. Vendbare seter og bord som kan monteres 
omgjør cockpiten til en komfortabel spiseplass eller vil du kanskje heller bruke en 
del av cockpiten som solseng? Eller kanskje trenger du både bord og solplass? Da 
kan du bruke dekksplassen forut til å sole deg. Når det blir kveld, venter kabinen på 
deg. Du kan slå deg ned ved bordet eller omgjøre kabinen til en soveplass med bred 
dobbeltkøye som er to meter lang.

STUVEPLASS
I cockpiten finner du et stort stuverom under akterbenken. I tillegg er det god plass til 
ting og tang ved førerplassen og i kabinen. Alt i alt har Activ 555 Cabin god plass til alt 
du vil ha med deg på tur – både solputer og dine personlige saker. Alt holder seg tørt 
og oppbevaringen er sikker.

SMART EDITION
Sørg for å få det du trenger: Smart Edition er basert på det utstyret som er mest 
etterspurt av våre kunder. I tillegg sparer du et gjennomsnitt på 10% i forhold til 
bestilling av alternativene separat.
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ACTIV 555 CABIN
3

13

8 & 9

10

1 & 4

Utvidet solseng i cockpiten. Vippesystem uten 
ekstra støtter

Solplass forut

Dashbord 
med plass til 

instrumenter og  
 kartplotter 

med 7`` skjerm.
Ergonomisk 

armstøtte med 
koppholder

Sittebenk for tre personer.
Bord i cockpiten

Trinn på babord side som gir lett 
tilgang til dekket

Bimini og 
heldekkende kalesje
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ACTIV 555 CABIN
14 &  15

2

15

17 &  19

Dekksluke som kan åpnes.
Kabin med U-formet sitteplass som kan 
omgjøres til en to meter lang    
dobbeltseng

Utvidet badeplattform.
Badeleider

Kabin med U-formet benk og bord. 
Integrert kjøleboks.

Midtseksjon i ryggstøtten som kan  
vinkeljusteres. Gir stor cockpitplass 
og gjør at motoren kan tiltes helt 
klar av vannet

MODELLEGENSKAPER

1. Sittebenk for tre personer
2. Midtseksjon i ryggstøtten som kan   
 vinkeljusteres. Gir stor cockpitplass og  
 gjør at motoren kan tiltes helt klar av  
 vannet
3. Utvidet solseng i cockpiten. Vippesystem  
 uten ekstra støtter
4. Bord i cockpiten
5. Luke i dørken for lett tilgang til utstyr  
 under dørken
6. Bøtteseter til fører og passasjer som kan  
 vendes
7. Høyt fribord for best mulig sikkerhet
8. Dashbord med plass til instrumenter og  
 kartplotter med 7`` skjerm
9. Ergonomisk armstøtte med koppholder  
 

10. Trinn på babord side for lett tilgang til  
 fordekket
11. Tilgang til kabinen via skyvedør
12. Gangpassasje med antisklibelegg   
 på babord side for enkel adkomst til  
 baugområdet
13. Solplass forut
14. Dekksluke som kan åpnes
15. Kabin med U-formet sitteplass som kan 
 omgjøres til en to meter lang   
 dobbeltseng
16. Stort rom til oppbevaring av tauverk og  
 anker
17. Utvidet badeplattform
18. Motor med opp til maks 115 hester
19.  Badeleider
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ACTIV 
505 CABIN

EN AV DE BESTE BÅTENE I KOMPAKT-CRUISER-KLASSEN
505 Cabin-modellen er en allrounder som kan brukes til alle de aktivitetene du forbinder med båt- 
og sjøliv. Den har fått en rekke nye, praktiske finesser som gjør livet om bord enklere og tryggere. 
Designen er endret slik at båten ser frisk og moderne ut.

Total lengde (M) 5,02
Maks bredde (M) 2,12
Høyde uten kalesje (M) 1,64
Tørrvekt (Kg) 613
Drivstofftank (L)  50
CE - kategori C
Maks antall personer 5
Maks motoreffekt (Hk/kW) 100/73,6

Quicksilver driver kontinuerlig produktutvikling. Spesifikasjoner endres uten forvarsel.
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ACTIV 505 CABIN
SIKKERHET
Sikkert båtliv og trygghet om bord er kjernen i den filosofien som ligger til grunn 
når båtene i Activ-serien utvikles og fornyes. Activ 505 Cabin er preget av denne 
filosofien. Legg ut på sjøen i trygg forvisning om at du er om bord i en båt som er 
riktig konstruert, robust bygd og har detaljer som gir optimal trygghet. Adkomsten 
via hekken er blitt enklere og sikrere. Sklisikringen gjør det trygt å bevege seg over alt 
om bord. Den dype cockpiten har et førersete som gir god støtte. Dashbordet har god 
plass til å montere elektronikk. Med en motor på opp til 100 hester på hekken har du 
gode fartsressurser. 

DESIGN
Alle med sans for moderne design og harmoniske linjer vil elske den følelsen den nye 
designen til Activ 505 Cabin gir. Det er en sporty båt med mange friske detaljer både 
i linjeføringen og interiøret. Det er ikke bare linjene som er modernisert. Om bord 
er det tatt grep for at båtturen skal bli behagelig. I kabinen er det mye naturlig lys 
via luken i dekket. Det er avsatt plass til toalett som gir mer komfort på lengre turer. 
Førerplassen har en ergonomisk utforming med god plass på dashbordet til ekstra 
elektronikk. Den aktre delen av cockpiten kan, med noen enkle håndgrep, gjøres om 
til en komfortabel solplass.

KOMFORT
Kabinen er designet slik at det er god soveplass til to voksne under dekk. Sengene 
er lengre og det er mer lys i kabinen. I kabinen er det avsatt plass til toalett som kan 
stuves bort når det ikke er i bruk. Stuverommene er store. To luker i skroget og en 
semi-transparent kabindør gir mye lys under dekk. I cockpiten kan fem personer sitte 
beskyttet og komfortabelt. Cockpiten kan enkelt omgjøres til spiseplass. Utstyr til 
solseng og et tak som beskytter cockpiten (tillegg) er ting som gjør båten enda mer 
komplett.

ALLSIDIGHET
Med Activ 505 Cabin trenger du ikke velge enten eller. Båten egner seg like bra til 
hyggelige dagsturer med venner som til turbåt for to personer. Innredningen er 
praktisk og fleksibel med store stuverom både i cockpiten og kabinen. Sikker tilgang 
til cockpiten er viktig. Det skjer ved at man flytter midtsetet i akterbenken. Bordet i 
cockpiten gir mulighet for hyggelige måltider om bord.



12 | ACTIV CABIN

ACTIV 505 CABIN
6

14

4

7

1

Cockpit med
stor solseng 

Sikker adkomst til baugen

Sittebenk med plass til tre personer

Badeleider

 Stuverom i sittebenkene

Sete som vippes opp for 
å gi enkel adkomst

Integrert trinn

6

14

4

7

1

2 & 3
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ACTIV 505 CABIN
5

13

13

12

Spisebord i cockpiten

Kabin som kan omgjøres til
to soveplasser

Låsbar skyvedør i akryl til kabinen

Kabin med god plass

MODELLEGENSKAPER

1.   Badeleider
2.   Sete som vippes opp for å gi enkel 

adkomst
3.   Integrert trinn
4.   Sittebenk med plass til tre personer
5.   Spisebord i cockpiten
6. Solseng 
7.   Stuverom i sittebenkene
8.   Barnesikker med høyt fribord

9.   Bøttesete til føreren
10.  Bøttesete til passasjer 
11.   Ergonomisk konsoll med plass for 

montasje av 7’’ kartplotter / ekkolodd
12.   Låsbar skyvedør i akryl til kabinen
13.   Kabin med to soveplasser
14.   Sikker adkomst via baugen
15.   Ankerboks

5

13

13

12
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ACTIV 
455 CABIN

KOMPAKT KVALITET, KOMFORT OG MORO 
Med moderne styling, forbedret sikkerhet og mer plass enn noen gang før, tilbyr Activ 455 
Cabin alle som er båtentusiaster den perfekte båten for å dra på sjøen og fiske eller bade 
eller utforske innsjøer og elver. En fordelaktig pakkepris gjør Activ 455 Cabin til et av de beste 
kjøpene for dem som er usikker på båtlivet, men gjerne vil prøve det ut.

Total lengde (M) 4,44
Maks bredde (M) 2,12
Høyde uten kalesje (M) 1,63
Tørrvekt (Kg) 538
Drivstofftank (L) 25
CE - kategori C
Maks antall personer 4
Maks motoreffekt (Hk/kW) 60/44,1

Quicksilver driver kontinuerlig produktutvikling. Spesifikasjoner endres uten forvarsel.
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ACTIV 455 CABIN
SIKKERHET
Tar du en nærmere titt, vil du bli overrasket over hvor lett det er å komme om bord 
over hekken, hvor fornuftig og sikker baugen er med solide rekker og den gode 
sklisikringen på alle dørkeflatene. Både voksne og barn kan føle seg trygge om bord. 
Det robuste skroget har en dyp, beskyttet cockpit. Førerplassen er behagelig. Du kan 
få passasjersete som ekstrautstyr. På det oversiktlige dashbordet er det plass for å 
montere kartplotter med syv-tommers skjerm. Activ 455 er konstruert for en Mercury-
motor med opp til 60 hester. Familie og venner kan hygge seg uanstrengt om bord på 
båtturer.

DESIGN
Takket være gjennomtenkt design med stilige linjer, interiør med nye proporsjoner og 
mange praktiske finesser er Activ 455 Cabin en av de beste båtene i sitt segment. Alt 
er blitt nøye vurdert. Førerposisjonen og dashbordet er endret, vindskjermen har fått 
en annen utforming som beskytter bedre, adkomsten akter er gjort enklere og sikrere 
og kabinen har fått nye elementer og plass for toalett. Cockpiten er fleksibel med flere 
mulige setearrangementer. Midtsete som kan flyttes akter i cockpiten gjør det enkelt å 
borde båten eller gå i land. Linjene er modernisert i tråd med dagens trend.

KOMFORT
Under dekk er kabinen utformet slik at to voksne kan sove godt. Plassen er blitt 
større og køyene litt lengre. Det er avsatt plass til toalett som kan stuves bort når det 
ikke er i bruk. To luker sørger for dagslys i kabinen. Kabindøren kan selvsagt låses. I 
cockpiten er det plass til  fire personer. Når båten ligger stille, kan setene flyttes slik at 
det blir spiseplass rundt cockpitbordet. Tak over cockpiten som beskytter mot sold 
og regn kan leveres.

ALLSIDIGHET
Activ 455 Cabin er en fleksibel båt som dekker mange behov. Den egner seg perfekt 
til dagsturer i skjærgården for å slappe av, ha det moro, bade eller fiske. I cockpiten 
er det akterbenk med plass til tre personer. Akterbenken kan kombineres med 
førerstolen og passasjersetet forut (ekstrautstyr) hvis man vil spise om bord rundt 
cockpitbordet. Ileggsplater (ekstrautstyr) gir en større seng i kabinen. Det er avsatt 
rom til toalett og båten har en rekke praktiske og rommelige stuverom.
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ACTIV 455 CABIN
4

5

2 & 3

1

6

Sittebenk for tre personer

 Cockpitbord til spiseplass

Sittebenken kan vippes opp slik at man kan entre 
båten over hekken.
Integrert trinn

Stuverom under 
benkene

 Badeleider

Bøttesete til føreren.
Bøttesete til passasjer .

4

5

2 & 3

1

6

8 & 9
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ACTIV 455 CABIN
12

11

13

10

Kabin med dobbeltseng

Trinn gir trygg adkomst 
til baugen

Ergonomisk styrekonsoll med plass til 7’’ 
kartplotter / ekkolodd

Foldedør til kabinen som kan låses

MODELLEGENSKAPER

1.   Badeleider
2.   Sittebenken kan vippes opp slik at man 

kan entre båten over hekken
3.   Integrert trinn
4.   Sittebenk for tre personer
5.   Cockpitbord til spiseplass
6.   Stuverom under benkene
7.   Høyt fribord så barna skal være trygge
8.   Bøttesete til føreren

9.   Bøttesete til passasjer 
10.   Ergonomisk styrekonsoll med plass til 

7’’ kartplotter / ekkolodd
11.   Foldedør til kabinen som kan låses
12.   Kabin med dobbeltseng
13.   Trygg adkomst til baugen
14.   Ankerboks

12

11

13

10
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555 CABIN 505 CABIN 455 CABIN

555 CABIN 505 CABIN 455 CABIN

555 CABIN 505 CABIN 455 CABIN

555 CABIN 505 CABIN 455 CABIN

   

555 CABIN 505 CABIN 455 CABIN

555 CABIN 505 CABIN 455 CABIN

555 CABIN 505 CABIN 455 CABIN

555 CABIN 505 CABIN 455 CABIN

555 CABIN 505 CABIN 455 CABIN

555 CABIN 505 CABIN 455 CABIN

SPESIFIKASJONER

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.

MOTORSPESIFIKASJONER SPESIFIKASJONER & USTYR

MODELL

Total lengde (M) 5,50 5,02 4,44

Skroglengde (M) 5,29 4,81 4,30

Maks bredde (M) 2,29 2,12 2,12

Høyde uten kalesje (M) 1,71 1,64 1,63

Tørrvekt (Kg) 865 613 538

Dypgående (M) 0,42 0,36 0,35

Drivstofftank (L) 110 50 25

CE - kategori C C C

Maks antall personer 6 5 4

Maks motoreffekt (HK) 115 100 60

Maks motoreffekt (kW) 85 73,6 44,1

Stammelengde, utenbordsmotor L L L

MERCURY MOTOR ALTERNATIVER

Mercury F40 x

Mercury F50 x

Mercury F60 / F60 CT x x

Mercury F80 x x

Mercury F100 / F100 CT x x

Mercury F115 / F115 CT x

SKROG OG DEKK
Baugrulle v v v
Badestige v v v
Lanterner v v v

Dreggluke i baug v v v
Selvlensende cockpit v v v

Fiskestangholdere v v v
Badeplatform v

Forlengelse av badeplatform o
Dørkebelegg i Flexiteek o

Farget skrog (mørke grått) o o o

BAUG
Solseng i baugen o v v

   

COCKPIT
Vendbart førersete  
med vippbar pute v v v

Passasjersete o/ED o o
Cockpit solseng o o

Akterbenk v v v
Stuverom under akterbenk v v v

Puter til seng / ilegg o/ED o o
Puter i cockpit v v v

Cockpitbord v v v

KABIN
Køyer 2 2 2

Køyeputer/ilegg o/ED o o
Kabinbord o/ED

Dekks-/takluke v
Kjøleskap o

UTSTYR
Fortøyningspakke o o o

Ett batteri v v v
CO alarm v v v

Hydraulisk styring v
Elektrisk og manuell lensepumpe v v v

Pre-rigget for motormontasje v v v

OVERTREKK & KALESJE
Havnepresenning o o o

Heldekkenden kalesje o/ED o o

FØRERMILJØ
Analog knopmåler og turteller v v v

SmartCraft knopmåler og turteller o o
Drivstoffmåler v1

Trimindikator v1 v v
VesselView digital tilkobling o

Akt Aktiv Trim
12V elektrisk uttak v v

Fusion-musikkanlegg med fire høyttalere o
DAB Stereo adapter med antenne o

Simrad kartplotter GO5 
med HDI giver o o

Simrad kartplotter 7´´ NSS evo3  
med HDI giver o

UTSTYRSPAKKER
SMART EDITION

Heldekkenden kalesje x
Passasjersete x

Puter til seng / ilegg x
Kabinbord og ileggsplate / pute til seng x

v = standard o = tilvalg A = utstyr ED = del av Smart Edition
1  Bare med analog instrumentering

Quicksilver ønsker alltid å forbedre sine produkter. Spesifikasjoner  
og data kan endres uten varsling.



ACTIV CABIN | 19 



ISO 9001 -  2008 CERTIFIED

www.quicksilver-boats.com

© 2018 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.

www.quicksilver-boats.com

Brunswick Marine in EMEA 
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Finn din nærmeste forhandler på


