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Quicksilver 605 Pilothouse fra 2015
udbydes til salg. Dette er en ren
Bestseller med dens ekstreme
rummelighed, gennemtænkte lystﬁsker
funktionalitet og stabile sejlegenskaber.
Den er spækket med udstyr og har den
store Mercury Verado 150hk. Selvom
modellen kun er 6m får du let plads til 4
lystﬁskere i det store cockpit og når turen
går hjemad, hvis det regner eller er blæst
op, så er der ﬁnt plads til 4 personer i den
rummelige kabine.
Indretningen er perfekt med et godt
udsyn ud af de store ruder. I kabinen er
der to sæder til pilot og co-pilot. Der er en
lille plads foran, hvor to personer kan
ligge og et porta potti toilet under
hynderne. Der er installeret TV, varme,
12V
køleboks
samt
kaﬀemaskine.
Endvidere er der radio med 2 sæt JBL
højtalere inde og Fusion ude samt stor
subwoofer. Side-walk i styrbord side gør
adgangen til stævnen sikker og nem og
pulpit er åben, så der easy access til og
fra borde. Båden er udstyret med alt
tænkeligt, så du kan ﬁske fra den: Chirp
ﬁskeekkolod, radar, down rigger, autopilot
m.m. Kom og se denne fantastiske båd.
Indreg. trailer kan tilkøbes.
Kontakt ShipShape for yderligere
information. Båden kan ses i Rungsted
Havn på ShipShape salgsplads.

Stamdata

Ekstra
Længde (m/fod): 5,75 / 18

GPS + plotter, Fiskeekkolod,
VHF, Log, Lod, Radar,
Autopilot dual, Kompas,

Farve: Hvid

Bredde: 2,54

Radio, Subwoofer, Varme,
Køleboks 12V, TV,
Kaﬀemaskine, Toilet porta
potti,

Lokation: ShipShape
salgsplads

Dybgang: 0,46

Nedklappelig sæde i cockpit,
Badestige, Searchlight
m/styring fra kabinen,

Årgang: 2015

Vægt kg: 1.550

Stangholdere, Rum t/ﬁsk,
Badplatform, Brandslukker,
Ankerrulle, m.m.

Skrog nr.: BEQSVAB008G415

Skrogtype: Glasﬁber

Stand: Meget pæn

Motor
Antal motorer: 1

Motorydelse: 150 HK

Brændstof: Benzin – 160L

Motorfabrikat: Mercury

Motorårgang: 2007

Propel: Stålpropel

Motortype: Verado
påhængsmotor

Drifttimer:

Bovpropel: Nej
Kølesystem: Saltvandskølet

Beskrivelse og udstyrsliste er opgivet efter oplysninger fra ejer og ShipShape indestår ikke for eventuelle fejl og unøjagtigheder.

