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ARVOR

Arvor er det naturlige valget for fiskeren. En serie 
båter som kombinerer pålitelighet, funksjonalitet og 
teknologi slik at alle turene blir minneverdige.

Du har alt du trenger av motorkraft for å komme 
deg ut og tilbake trygt og problemfritt. Diesel 
innenbordsmotorer med moderne motorteknologi 
og sluregir gir deg både god ytelse, driftsikkerhet 
og mulighet for å dorge i timesvis. Avansert 
motorteknologi kutter også drivstofforbruket og 
utslippet.

Et lavt tyngdepunkt gir en stabil gange og en rolig 
og komfortabel posisjon når du fisker. Høyt fribord 
gir trygghet. Dør ved akterspeilet gjør det sikkert og 
enkelt å komme om bord. Brede gangpassasjer gir 
deg bevegelsesfrihet. I tillegg er det en sittegruppe 
i kabinen som lett kan gjøres om til en køye.

Med innenbordsmotor får du en større cockpit og mer 
plass du og vennene dine kan bruke til å fiske fra. Legg 
til fiskestangholdere, fiskekum, skjærebrett og eget rom 
til agn – alt sammen er standardutstyr. Det er ingenting 
som hindrer deg fra en vellykket fisketur.
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810 ARVOR ALT DU TRENGER FOR DEN STORE FISKEOPPLEVELSEN - ÅRET RUND, UANSETT FARVANN
For alle fiskentusiaster som er på jakt etter den optimale kombinasjonen av ytelse og komfort er 810 Arvor den 
perfekte båten. Det er en kraftig, trygg og robust båt utstyrt for fiske nærme land og på havet. Den kraftige 
dieselmotoren til Mercury er perfekt for fiskebåter. Sluregiret gjør at du kan kjøre veldig sakte med riktig motorturtall. 
Om bord har du i tillegg til en praktisk, velutstyrt fiskecockpit en rommelig kabin i det store dekkshuset. Forut på dekk 
er det sitteplasser. Etter en dag på fisketur kan du tilberede fangsten om bord. Kokeapparat er standard.

Total lengde (M) 8,30
Maks bredde (M) 2,93
Høyde uten kalesje (M) 3,40
Tørrvekt (Kg) 2775
Drivstofftank (L) 300
CE - kategori B
Maks antall personer 8
Maks motoreffekt (Hk/kW) 230/169

Quicksilver driver kontinuerlig produktutvikling. Spesifikasjoner endres uten forvarsel.
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810 ARVOR
SIKKERHET
810 Arvor har et robust, sjøsterkt skrog. Båten har også baugpropell som gjør det lett og 
sikkert å manøvrere i havner og andre trange farvann. De store vinduene i dekkshuset er 
av glass og båten har vindusviskere på både styrbord og babord side. Du har 360-graders 
sikt uansett vær og vind. Førerplassen er utstyrt med hydraulisk styring og SmartCraft-
instrumentering. Det er avsatt plass på dashbordet slik at du kan bestille en ekstra 
elektronikkpakke med kartplotter og ekkolodd. Det gjør at du alltid finner frem og kan 
finne fiskene du er på jakt etter. Alle dekksflatene har forbedret sklisikring og det er 
håndtak du kan holde deg fast når du beveger deg om bord.

FISKE
Den rommelige cockpiten gjør det enkelt for flere å fiske samtidig. I cockpiten er det brønn 
til å oppbevare agn, spylesystem for saltvann og en egen plass hvor du kan klargjøre 
snørene. LED-belysning gjør at du kan fiske også etter at det er blitt mørkt. Den robuste 
motoren med sluregir er perfekt når du skal kjøre lenge og veldig sakte. Hverken motor 
eller gir tar skade av dette. Om bord er det god plass til fiskestenger. Når det er sol og 
veldig varmt, kan det gjøre seg med solavskjermingen av cockpiten. 810 Arvor kan leveres 
med ekstra, utvendig styreposisjon med plass for elektronikk for dem som foretrekker å 
manøvrere båten fra akterdekket når de er ute og fisker.

KOMFORT
I dekkshuset er det fører- og passasjerseter og ekstra sittebenker. Dekkshuset er lyst og 
luftig takket være skyvevinduer og takluke. Følelsen av luksus og komfort forsterkes av 
elegant LED-belysning. Bysseseksjonen er utstyrt med trykkvann, skjærefjel og propan 
kokeapparat slik at du kan tilberede og nyte fisken om bord. Sittebenkene kan omgjøres 
til spiseplass for fire eller en køye for to.

LAGRINGPLASS
Det er plass til fiskestenger både i cockpiten og i det låsbare dekkshuset. Akter er det gjort 
plass for å oppbevare fendere. I dekkshuset er det gode stuverom under sittebenkene og 
egen plass til bysseutstyret. 
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810 ARVOR
7

4

1 & 2

6

20

9 & 10

 Stor fiske- 
cockpit

Eget rom til agn eller fisk 
med sløyebrett og system 
for dekkspyling

Stor badeplattform
Integrert lagrinsplass for fendere akter.

Utvendig styreposisjon 
med elektronikkpakke

Standard flippsete babord og 
styrbord

To justerbare seter som har 
vippepute. Et tredje sete 
kan arrangeres i midten
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810 ARVOR
13

13

17

11

Spiseplass under dekk

Baugsete med pute

Vask med kaldt 
vann, skjærefjel 
og kokeapparat

Dobbelkøye

MODELLEGENSKAPER

1.  Stor badeplattform
2.   Integrert lagrinsplass for fendere 

akter.
3.   Bred port i hekken
4.   Rom til agn eller fisk med sløyebrett 

pluss dekkspyling
5.   Hjørneseter
6.   Standard flippsete babord og 

styrbord side
7.   Stor fiskecockpit med 

oppbevaringsrom
8.   Skyvedør til kabin
9.   2 seter i kabin, justerbare i høyde og 

lengde
10.  Ekstra tredje midtsete
11.   Vask med kaldt vann, skjærefjel og 

kokeapparat

12.   Innvendig fiskestangholdere
13.   Spiseområde som konverterer til 

dobbelkøye med lagringsplass under 
og køye puter

14.   Toalett med eller uten septiktank
15.   Styreposisjon med hydraulisk styring. 

SmartCraft-instrumenter og 9” 
kartplotter

16.   Stor frontrute i glass med 
vindusvisker babord og styrbord

17.   Baugsete med pute
18.   Dreggluke i baug med andkervinsj
19.  Bred gangpassasje til fordekk
20.   Utvendig styreposisjon med 

elektronikk pakke 
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730 ARVOR NÅ KAN DU HA DET BESTE AV TO VERDENER
For de som elsker å fiske, men også ønsker å ha det gøy, gir den nye 730 Arvor en opplevelse som aldri har vært bedre. 
Med de sikre sjøegenskapene til et Arvor skrog kombinert med et moderne styrehus med 360 ° utsyn og mange 
praktiske funksjoner, tilbyr den nye Arvor-serien bokstavelig talt det beste av alt. Drevet av en innenbords Mercury 
diesel med 150 hk, gir den deg mulighet for å kjøre i dorgefart i timevis og du kan dra fra den ene fiskeplassen til den 
andre med en fart på opp til 25 knop. 730 Arvor vil gi deg fiskeopplevelser du vil huske.

Total lengde (M) 7,30
Maks bredde (M) 2,78
Høyde uten kalesje (M) 3,03
Tørrvekt (Kg) 1951
Drivstofftank (L) 200
CE - kategori C
Maks antall personer 7
Maks motoreffekt (Hk/kW) 150/110

Quicksilver driver kontinuerlig produktutvikling. Spesifikasjoner endres uten forvarsel.
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730 ARVOR
SIKKERHET
730 Arvor har et skrog som er grundig testet for å gi de beste sjø- og 
manøvreringsegenskapene. Cockpiten har blitt ombygd for å gi bedre tilgang til og fra 
vannet. Et høyt fribord gir deg sikkerhet i cockpiten. En bredere port i hekken gjør at du 
lett kommer av og på båten enten fra kai eller vannet. Ved roret har du 360 ° utsyn og 
vindusvisker, mens bred gangvei og kraftige rekker gir sikker og komfortabel tilgang til 
fordekket.

FISKE
Cockpiten er ideel for fiske og har god plass til fire personer. Det er godt med utstyr som 
standard, blant annet stangholdere, fiskebrønn, skjærebrett og mye ekstrautstyr som 
er tilgjengelig. 730 Arvor leveres med 150 hk innenbords Mercury diesel med sluregir, 
noe som betyr at du kan dorge i timevis, men du kan også komme til der fisken er i høy 
fart. Vask og kokeapparat i kabinen betyr at du kan lage kaffe og koke mat på slutten av 
dagen.

KOMFORT
730 Arvor har en romslig kabin med mye lys, båd igjennom de store rutene som går 
360 ° rundt kabin og igjennom takluker. To personer kan overnatte om bord. Takluken 
og skyveluken i siderutene gir ekstra ventilasjon. Den store skyvedøren gir ekstra enkel 
tilgang inn og ut av kabinen. Det er anti-skli overflater på dekk som betyr bedre trygghet 
når du beveger deg rundt i båten. For muligheten til å ha full kontroll når du navigerer på 
fiskeplassen eller inn og ut av havn, kan du velge ekstra utvendig styreposisjon.

LAGRINGPLASS
Foruten å tilby god plass, gir den nye 730 Arvor også rikelig med lagringsplass. 
Cockpiten har godt med lagring. Det er store stuverom under dørken pluss fiskekumer 
for all fisken du fanger. I kabin er det godt med stuverom, både i skap og under 
frontkøya.

Quicksilver driver kontinuerlig produktutvikling. Spesifikasjoner endres uten forvarsel.
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730 ARVOR
6

16

12

4

3

14 & 15

Stor cockpit til å fiske fra

Gangvei  
til fordekk

Styreposisjon med hydraulisk styring, 
SmartCraft-instrumenter og 9" kartplotter

Fiskekum med sløyebrett

Babord vippesete eller holder for 
tre fiskestenger

Baugsete med 
pute, dreggluke og 

andkerwinch
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730 ARVOR
10

11

7

9

Dobbelkøye med puter og  
lagringsplass under

Skyvedør til kabin

 Kokebluss og 
vask med kaldt 
vann

Sjøvannstoalett

MODELLEGENSKAPER

1.  Stor badeplattform 
2. Dør ut til badeplattform
3. Fiskekum med sløyebrett
4. Babord vippesete eller holder for tre 

fiskestenger
5. Styrbord vippesete 
6. Stor cockpit til å fiske fra 
7. Skyvedør til kabin
8. Kabin med to seter som kan vendes, 

justeres og har vippeputer
9. Kokebluss og vask med kaldt vann

10. Dobbelkøye med puter og  lagringsplass 
under

11. Sjøvanstoalett 
12. Styreposisjon med hydraulisk 

styring, SmartCraft-instrumenter og 
9" kartplotter

13.  Stor frontrute i glass med vindusvisker
14. Baugsete med pute
15. Dreggluke og andkerwinch
16. Gangvei til fordekk
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690 ARVOR FISKE HAR ALDRI VÆRT BEDRE
For folk som er seriøse når det kommer til fiske, vil den nye 690 Arvor gi en opplevelse som aldri har vært bedre. 
690 Arvor kombinerer de gode sjøegenskapene som kjennetegner Arvor med et moderne kabindesign, med 360 ° 
utsyn fra kabin og fornuftige, praktiske løsninger. Den tilbyr bokstavelig talt det beste. Drevet av Mercury diesel 
innenbordsmotor kan du dorge i timevis uten unødig slitasje på motoren. 690 Arvor har også en toppfart på over 21 
knop.

Total lengde (M) 6,88
Maks bredde (M) 2,54
Høyde uten kalesje (M) 2,90
Tørrvekt (Kg) 1739
Drivstofftank (L) 90
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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690 ARVOR
SIKKERHET
690 Arvor tilbyr et vell av sikkerhetsfunksjoner som vil tillate deg å fiske og navigere med fred 
i sinnet. Høyt fribord, rustfrie rekker, og anti-skli dørker er viktige elementer som gjør båtlivet 
sikrere. 690 Arvor tilbyr 360 ° sikt når du er ved roret i kabinen, en stor badeplattform for enkel 
tilgang til vannet og en stor akterport inn til cockpit gjør det enkelt å gå ut eller inn av båten.
 
FISKE
Mer enn noe annet, er det innenbords Mercury dieselmotor med rak aksling som gjør 
Arvor til en ekte fiskebåt. Med sluregir har du mulighet til å dorge i ønsket hastighet i 
timevis uten ekstra slitasje på motoren, men den er også rask med en toppfart på 21 
knop. Cockpiten er fullpakket med funksjoner for å glede en sportsfisker - stangholdere, 
fiskebrønn og skjærebrett. Også dekket forut gir en stabil fiskeplass. Og selvfølgelig, når 
du er ferdig med fiske, hva kan være bedre enn å trakte kaffe på kokeblusset i kabinen?

KOMFORT
Fiske er en ting, men fiske i komfort er bedre. I 690 Arvor kan to personer sove godt. Den 
har en takluke og et skyvevindu for ekstra ventilasjon, en bred skyvedør gir tilgang inn og 
ut av kabinen og toalett. På dekk er det lett tilgang fra akterenden til baugen via en bred 
passasje på styrbord side og i baugen er det laget en ekstra sitteplass. Selvfølgelig kan 
690 Arvor leveres med utvendig styreposisjon.

LAGRINGPLASS
690 Arvor tilbyr rikelig med lagringsplass. Fiskestengene kan enkelt lagres i fribordet. 
Under cockpitdørken er det store lagringsrom, og i kabin er det lagring under den 
doble køyen og i både skap og benker. Tilstrekkelig for å få plass til alt som trengs av 
fiskeutstyr, selv for den mest ivrige hobbyfisker.
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690 ARVOR
9

2

4

15

3

Dobbelkøye med 
puter og 
lagringsplass 
under

Dør ut til badeplattform

Babord flippsete 
eller holder til tre 
fiskestenger

Fiskekum med sløyebrett 

Stor frontrute med 
vindusvisker

Sete til å vippe ned på 
styrbord side

5
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690 ARVOR
1

12 & 13

11

8

Stor badeplattform

 Styreposisjon med hydraulisk 
styring og SmartCraft-instrumenter. 
7" kartplotter

To seter i 
kabinen som har 
vippepute og 
kan justeres og 
dreies

Baugsete med puter, 
dreggluke og ankervinsj

MODELLEGENSKAPER

1. Stor badeplattform 
2. Port ut til badeplattform
3. Fiskekum med sløyebrett
4. Babord flippsete elle holder for tre 

fiskestenger
5.  Vippesete på styrbord side
6. Stor cockpitplass 
7. Gangvei til fordekk
8. To seter i kabinen med vippepute som 

har justering og kan dreies 

9.  Dobbel køye med puter og lagringsplass 
under

10. Sjøvanstoalett
11. Styreposisjon med hydraulisk styring 

og SmartCraft-instrumenter og 
7" kartplotter

12. Baugsete med puter
13. Dreggluke og andkerwinch
14. Skyvedør til kabin
15. Stor frontrute med vindusvisker
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810 ARVOR 730 ARVOR 690 ARVOR 810 ARVOR 730 ARVOR 690 ARVOR

SPESIFIKASJONER 

BÅTMODELLER UTSTYRSPAKKER

810 ARVOR 730 ARVOR 690 ARVOR 810 ARVOR 730 ARVOR 690 ARVORMODELL

Total lengde (M) 8,30 7,30 6,88

Skroglengde (M) 7,19 6,70 6,33

Maks bredde (M) 2,93 2,78 2,54

Høyde uten kalesje (M) 3,40 3,03 2,90

Tørrvekt (Kg) 2775 1951 1739

Dypgående (M) 0,88 0,86 0,75

Drivstofftank (L) 300 200 90

CE - kategori B C C

Maks antall personer 8 7 6

Maks motoreffekt (HK) 230 150 115

Maks motoreffekt (kW) 169 110 85

Vanntank (L) 80 50 0

Maks belastning (Kg) 820 635 560

MODELL

ELEKTRONIKKPAKKE SINGEL STYRING x x x

Simrad GPS/kartplotter 9" NSS evo 3  
med HDI giver x x

Simrad GPS/kartplotter7" NSS evo 3 
med HDI giver x

Fusion-musikkanlegg med fire høyttalere x x x

ELEKTRONIKKPAKKE DOBBEL STYRING x x x

Simrad GPS/kartplotter 9" NSS evo 3 
med HDI giver x x

Simrad GPS/ kartplotter 7" NSS evo 3 
med HDI giver x x 2x

Fusion musikkanlegg med 4 høyttalere x x x
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810 ARVOR 730 ARVOR 690 ARVOR

810 ARVOR 730 ARVOR 690 ARVOR

810 ARVOR 730 ARVOR 690 ARVOR

810 ARVOR 730 ARVOR 690 ARVOR

810 ARVOR 730 ARVOR 690 ARVOR

810 ARVOR 730 ARVOR 690 ARVOR

810 ARVOR 730 ARVOR 690 ARVOR

810 ARVOR 730 ARVOR 690 ARVOR

810 ARVOR 730 ARVOR 690 ARVOR

v = Standard   o = Ekstrautstyr   T = Tilbehør 
Elec 1H = Del av elektronikkpakke - tilbudt på innvendig styring   
Elec 2H = Del av elektronikkpakke - tilbudt på utvendig styring

1 L-formet sitteplass til tre personer
2 Kan fjernes

UTSTYR

SKROG OG DEKK

Farget skrog o o o

Badeleider v v v

Badeplattform v v v

Baugrulle v v v

Ankerboks v v v

Lanterner v v v

Fiskestangholdere på hyttetaket v

TOALETT

Sjøvannstoalett med septiktank o

UTSTYR

Landstrøm v

Elektrisk og manuell lensepumpe v v v

Diesel varmer o o o

Baug propell v v

Baug elektrisk  ankerwinch v v v

Hekk elektrisk  ankerwinch o o o

Hydraulisk styring v v v

Elektriske trimplan v v

Fortøyningspakke o o o

Styrbord vindusvisker v v v

Babord vindusvisker v

PRESENNING OG TREKK

Solavskjerming o o o
Trekk til utvendig styreposisjon A A A

BYSSE

Kum med kran v v
Trykkvann v v

Kokeapparat med ett bluss v v1 v1

Kjøleskap v

COCKPIT

Cockpitstativ for fiskestenger v v v
Fiskestangholdere v v v

Spyling med saltvann v v v
Fiskestasjon v v v

Fiskekum v v v
Selvlensende cockpit v v v

Babord vippesete v o o
Styrbord vippesete v v v

Port i hekken v v v
Utvendig styreposisjon o o o

BAUG

Baugpute v v v

FØRERPLASS

SmartCraft-knopmåler og turteller v

SmartCraft turteller v v

12V elektrisk uttak v v v

Stereo Fusion med 4 høytalere Elec 1H/2H Elec 1H/2H Elec 1H/2H

DAB adapter med antenne o o o
Simrad GPS/kartplotter7" NSS evo 3  

med HDI giver Elec 2H Elec 2H Elec 1H/2H

Simrad GPS/kartplotterr 9" NSS evo 3  
med HDI giver Elec 1H/2H Elec 1H/2H

VesselView link digital dataoverføring Elec 1H/2H Elec 1H/2H Elec 1H/2H

Sluregir v v v

KABIN

Køyer 2 2 2

Stuverom under køye v v v

Utfyllingsplate og puter til køye v v v

Lys i kabinen v v v

Fiskestangholdere inne v

Pilot & Co-pilot sete v v v

Sidevindu som kan åpnes v v v

Takluke v v v

Bord/Dinette v

Brannslukker v v v

Spyletoalett o o o



MERCURY DIESEL  
MERE DREIEMOMENT - MINDRE DRIVSTOF - 
FORBRUK - IDEELL FOR FISKE 

En av de viktigste forskjellene mellom en bensin og diesel 
innenbordsmotor er at dieselmotorer, når du kjører på lavere 
turtall, har mer kraft enn bensinmotorer. Opp til 30% mer 
dreiemoment, faktisk. 

For maritimt bruk gjør dette dieselmotorer ideelle for lav hastighet. 
Selv om motoren ikke belastes mye, tar den ikke skade av det. 
Det betyr bedre kontroll, mindre slitasje på motoren og lavere 
drivstofforbruk. En dieselmotor egner seg godt når du dorger og 
kanskje har flere snører ute samtidig.

Mercurys spekter av robuste og praktiske innenbords 
dieselmotorer er det ideelle svaret på alle dine behov. Utstyrt med 
Common Rail elektronisk innsprøytning og turbo og ladeluftkjøler, 
og fullt kompatibel med SmartCraft-elektronikk leverer Mercury 
dieselmotorer rask respons og overlegen kraft med god 
drivstofføkonomi. I tillegg betyr dagens avanserte teknologi som 
våre dieselmotorer har, lave utslipp og stille gange. 

Hver Mercury dieselmotor som forlater fabrikken, har gjennomgått 
en rekke grundige tester for å sikre kvalitet, pålitelighet og lang 
levetid. Det løpende vedlikehold er enkelt, takket være lett 
tilgjengelige servicepunkter. 

Med verdens største forhandlernettverk kan du være sikker på at 
din lokale Mercury Marine-forhandler og servicesenter ikke er langt 
unna.
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2.0L - 115 HP TIER 3

115 mhp – 84 kW
3000
310 [Nm] @ 2400 rpm
2.0 [l] 
4 in Line
250 [kg] – 551 [lbs]
Common Rail
Water cooled
Close Circuit
Diesel
Standard

3.0L TDI - 230 HP TIER 3 

230 mhp – 169 kW
4000
500 [Nm] @ 2000 rpm
3.0 [l] 
V-6
306 [kg] – 675 [lbs]
Common Rail
Water cooled
Close Circuit
Diesel
Standard
Optional

2.0L – 150 HP TIER 3

150 mhp – 110 kW
4000
310 [Nm] @ 2600 rpm
2.0 [l] 
4 in Line
250 [kg] – 551 [lbs]
Common Rail
Water cooled
Close Circuit
Diesel
Standard

MERCURY® DIESEL

690 ARVOR MED MERCURY DIESEL  
2.0L – 115 K TIER 3

  

Effekt
Max turtall
Max dreiemoment
Sylindervolum.
Konfigurasjon
Vekt
Drivstoffsystem
Turbo
Kjølesystem
Drivstoff
Smart Craft 

810 ARVOR MED MERCURY DIESEL  
3.0L TDI - 230 K TIER 3 

Effekt
Max turtall
Max dreiemoment
Sylindervolum.
Konfigurasjon
Vekt
Drivstoffsystem
Turbo
Kjølesystem
Drivstoff
Smart Craft 
DTS

730 ARVOR MED MERCURY DIESEL 
2.0L – 150 K TIER 3

  

Effekt
Max turtall
Max dreiemoment
Sylindervolum.
Konfigurasjon
Vekt
Drivstoffsystem
Turbo
Kjølesystem
Drivstoff
Smart Craft 

2.0L - 115 K TIER 3

115 hk – 84 kW
3000
310 [Nm] @ 2400 rpm
2.0 [l] 
4 in Line
250 [kg] – 551 [lbs]
Common Rail
Vannkjølt
To kretser
Diesel
Standard

3.0L TDI - 230 K TIER 3 

230 hk – 169 kW
4000
500 [Nm] @ 2000 rpm
3.0 [l] 
V-6
306 [kg] – 675 [lbs]
Common Rail
Vannkjølt
To kretser
Diesel
Standard
Ekstrautstyr

2.0L – 150 K TIER 3

150 hk – 110 kW
4000
310 [Nm] @ 2600 rpm
2.0 [l] 
4 in Line
250 [kg] – 551 [lbs]
Common Rail
Vannkjølt
To kretser
Diesel
Standard



www.quicksilver-boats.com

N 
- 

Tr
yk

ke
t i

 B
el

gi
a.

 P
ar

t #
 : 9

0-
8M

00
71

99
8

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

Brunswick Marine in EMEA
er ISO 9001:2008 sertifisert

© 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.


