Life is now

Välkommen till Weekend från Quicksilver.
Ett urval av båtar för familjer, vänner, par, soldyrkare,
fiskare. Vad du än vill göra med din tid finns det en
Weekend-båt för dig. En båt som ger dig frihet på sjön,
friheten att ha kul och att vara spontan. Båtar som låter
dig söka livet istället för att bara låta det hända. Att njuta av
det sorglösa och bekymmersfria till fullo. Båtar med all kraft,
komfort och praktiska lösningar som låter dig komma ända
dit ut problemfritt. Det är tid att leva. Det är tid att minnas.
Livet är en resa.
Livet är inte i morgon. Livet är nu.

Vad gör du i helgen?
Tid är dyrbar. Och de stunder vi får fly gör livet roligare.
Mer avslappnat. Mer minnesvärt.
Quicksilver Weekendbåtar har allt du behöver för att verkligen
komma bort från allt med familj eller vänner.
Från Cruiser-modellerna med oöverträffat boende,
enkel tillgänglighet, bra komfort och gott om utrymme
för aktivitet eller avkoppling under din helg – till
Pilothouse-båtarna byggda av passionen till fiske och transport.
Dessa väl beprövade båtar tar dig till dina fiskevatten
och din fångst snabbt och säkert men ändå ekonomiskt.
Det är din ”Weekend”. Du bestämmer.

Weekend-båtar är en mix av nöje och stil blandad
med funktionalitet och säkerhet. Utbudet fortsätter att gå
från klarhet till klarhet och innehåller nu även en rad
Pilothouse-modeller.
Båtarna har tagits fram med omtanke och insikt om de
behov och önskemål båt-användare har. Båtar som erbjuder
dig äkta frihet med alla tänkbara funktioner. Vare sig det
gäller utrymme och komfort för en sällskaplig helg med
en cruiser eller användbara detaljer som en betessump
med havsvattencirkulation för att hålla din fångst fräsch.
Allt bygger på att vi försäkrar oss om strukturella och tekniska
lösningar för en varaktig njutning med ett urval av kraftfulla,
effektiva och tillförlitliga motorer som kan fortsätta att ta dig
dit du vill.
Som ni ser, vi tar din glädje på största allvar. Fiska eller
bara njuta av solen, du kan göra det med fullständig sinnesro.
Välkommen till stil och passion.

WEEKEND 700

Vissa saker görs bättre tillsammans
Quicksilver Weekend 700 är gjord för att
fly vardagen med familj eller vänner.
Den perfekta Weekend-båten levereras komplett
med tre fasta kojer, plus ytterligare två extra
bäddar. Lägg därtill ett picknickbord, soldäck,
däcksdusch och ett stort pentry, och du är
redo för en riktig helg - när du vill.

Säkerhet
Med kapacitet för sju passagerare, är säkerheten avgörande.
Lanternor, en rikedom av förvaringsutrymmen och en
Cummins MerCruiser Diesel 2.0L 150 hk motor, innebär att du
är fri att uppleva omgivningarna, en bogpropeller säkerställer
lättare tilläggning och enklare manövrering.

Bekvämlighet
Förbered dig för avkoppling. Njut av en liten lätt lunch
på picknickbordet. Ta en nypa sol på solbädden. Eller varför
inte titta på solnedgången från komforten i en rymlig,
ljus kabin? Tillsammans med vask, 100 liter fäskvattentank,
spis och kyl behöver du inte annat än gott sällskap.

Mångsidighet
Rymlig nog för vänner och familj. Utrustad nog för den mest
entusiastiska fiskaren. Med Quicksilver Weekend 700 står
en rad möjligheter till förfogande. Lätt att underhålla.
Tillräckligt robust för att garantera ett bra fiske och en bra
helg. Varför bara det ena, när man kan få både och?

Förvaring
Bra förvaring bör vara smart, men aldrig platskrävande.
Weekend 700 är fullspäckad med många förvaringsutrymmen,
inklusive skåp, sidofack, spöhållare och en ankarbox.
Om du behöver ta med dig något, så hittar du förmodligen
ett utrymme för det.

WEEKEND 700
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1. Stor badbrygga underlättar när du ska i och ur vattnet

Allmänna specifikationer

2. Stort akterdäck för soldyrkan och avslappning

Total längd (M)
Längd på skrov (M)
Bredd (M)
Höjd - Utan kapell (M)
Höjd över vattenytan (M)
Torrvikt (Kg)
Djupgående med Max motor (M)
Bränsletank (L)
CE Design Kategori
Maximalt antal personer
Maxeffekt (hk)
Maxeffekt (kW)
Färskvattentank (lit) - tillbehör

3. Rejäla fönster låter ljuset flöda
4. Brett skarndäck och grabbräcken på rufftaket för säker passage från för till akter

7,65
6,96
2,78
3,05
2,2
2271
0,85
135
C
7
150
110
100

Vi arbetar kontinuerligt med produktutveckling
och reserverar oss för förändringar i specifikationen.

WEEKEND 640

Dags för litet seriöst nöje
För fiskare som gillar sin sport eller familjen
som vill uppleva mer. Akterdäck rymligt nog
för att få en bra fiskedag eller plats för stolar
för att njuta med vännen. Dessutom gott om
plats inuti. Förbered en varm måltid, njuta
av litet välförtjänt vila och återupplev det bästa
av dagens händelser med vänner.

Säkerhet
I Weekend 640 är säkerheten inte bara en tanke,
den är en integrerad del i båten. En ljus och luftig kabin,
diskreta förvaringsutrymmen, ankarbox, lanternor, praktiskt
taget varje funktion har förtjänat sin plats

Bekvämlighet
Om du tar fiske och avkoppling på allvar, då du kommer att
uppskatta Weekend 640. Utrustad med ett stort utfällbart matbord,
50L färskvattentank, dusch på däck, dubbla bäddar och ett pentry
utrustat med spis och diskho. Det är mer som en flytande lägenhet
än en fiskebåt. Lägg till genomtänkta detaljer som en justerbar
förarstol eller komplettera med en elektrisk vinsch (Tillbehör) och
den enda ansträngning du behöver göra är att fånga dagen.

Mångsidighet
Välutrustad och luftig, kombinerar Weekend 640 förmåga och
komfort utan kompromisser. Dag-tripper, övernattning eller
veckoslut, Weekend 640 passar för dem alla.
Finns med:
Utombordare - smidig och lätt att underhålla. Kan även fås med
Verado.
Inombordare/Drev - och du får en rymlig badbrygga.

Förvaring
Till de roliga helgerna behövs massor av saker. Det är därför
Weekend 640 levereras med en mängd förvaringsutrymmen,
inklusive spöhållare och en ankarbox. Förvaring är helt enkelt
inte ett problem.

WEEKEND 640
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1. Stor badbrygga underlättar när du ska i och ur vattnet
2. Stort akterdäck för soldyrkan och avslappning
3. Rejäla fönster låter ljuset flöda
4. Brett skarndäck och grabbräcken på rufftaket för säker passage från för till akter

Allmänna specifikationer

OB

SD

Total längd (M)
Längd på skrov (M)
Bredd (M)
Höjd - Utan kapell (M)
Höjd över vattenytan (M)
Torrvikt (Kg)
Djupgående med Max motor (M)
Bränsletank (L)
CE Design Kategori
Maximalt antal personer
Maxeffekt (hk)
Maxeffekt (kW)
Maximal motorvikt (Kg)
Färskvattentank (lit) - tillbehör
Rekommenderad motor hk
Rekommenderad motor kW
Rigglängd

7,30
6,48
2,54
2,63
2,14
1400
0,49
135
C
6
135
99,3
231
50
115
84,6
XL

7,30
6,48
2,54
2,63
2,18
1660
0,45
135
C
6
135
101

Vi arbetar kontinuerligt med produktutveckling
och reserverar oss för förändringar i specifikationen.
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WEEKEND 640 PH

Nästa nivå
Om fiske är din tidskrävande passion eller om
du har behov att att transportera saker är
Quicksilver 640 Pilothouse som gjord för dig.
En stor sittbrunn med funktioner som löstagbara
aktersäten för att ge ännu större utrymme och
en betessump som har utrustats med elektrisk
pump för cirkulation av sjövatten. Weekend
640 Pilothouse kommer att ta ditt nöje och din
sport till nästa nivå.

Säkerhet
Kraftiga lanternor, pulpiträcken, en stadig badstege
och ett elektriskt ankarspel för enkel bekymmersfri ankring,
ingenting har förbisetts.

Bekvämlighet
En bra fiskehelg behöver inte innebära att man har
det spartanskt. En ljus och luftig kabin med dubbelkoj,
ett picknickbord och massor av däcksutrymme, detta
tillsammans med många genomtänkta funktioner
gör att du inte vill komma i land.

Mångsidighet
Perfekt för en. Perfekt för två. Weekend 640 Pilothouse
levererar mer än bara fiske - Den garanterar en otrolig
fiskeupplevelse. Direkt från fisksumpen tar du och tillagar
din fångst på spisen.

Förvaring
Glöm röran. Weekend 640 Pilothouse är utrustad med
en mängd förvaringsutrymmen, inklusive spöhållare
och en ankarbox. Du har aldrig känt dig så organiserad.

WEEKEND 640 PH
1

2

Allmänna specifikationer

3

1. Stort och rent akterdäck för bästa tillgänglighet vid fiske
2. Styrplatsen helt avskärmad med en skjutdörr, skyddar dig från regn och rusk
3. Gott om plats runt hela båten när du fiskar

Total längd (M)
Längd på skrov (M)
Bredd (M)
Höjd - Utan kapell (M)
Höjd över vattenytan (M)
Torrvikt (Kg)
Djupgående med Max motor (M)
Bränsletank (L)
CE Design Kategori
Maximalt antal personer
Maxeffekt (hk)
Maxeffekt (kW)
Maximal motorvikt (Kg)
Rekommenderad motor hk
Rekommenderad motor kW
Rigglängd

6,52
6,29
2,54
2,65
2,18
1000
0,47
135
C
6
135
99,3
195
90
66,2
L

Vi arbetar kontinuerligt med produktutveckling
och reserverar oss för förändringar i specifikationen.

Quicksilver 580 Weekend Pilothouse förpackar alla
funktioner som du hittar i 640, men den gör detta inom
ramen för en något kortare båt. Resultatet gör 580 till
ett superbt alternativ för storfiskare. Med dubbel V-koj
och passagerarsäte är du fri att lämna vardagen bakom dig
och umgås med en vän.

WEEKEND 580 PH

Säkerhet
En något mindre båt betyder inte att säkerheten äventyras.
I själva verket är det tvärtom, allt du förväntar dig ombord
för att känna dig trygg ute på sjön finns med, allt från
lanternor till en vindrutetorkare för bättre sikt, en robust
badstege och en länspump som standard. Det finns även
ett elektriskt ankarspel för säker och enkel ankring.

Komfort
När du tillbringar en lång dag med fiske det är bra att veta
att skjutdörren är enkelt att använda och ger enkel tillgång
till kabinen, där under däck finns välkommen komfort
bestående av en ljus kabin med dubbel V-koj för välförtjänt
vila. Det finns också en kemisk toalett för extra bekvämlighet.

Mångsidighet
580 Pilothouse är en riktig all-round båt med bra förvaring,
spis för att göra något gott med dagens fångst, en löstagbar
skärbräda underlättar matlagning och ett praktiskt
picknickbord är perfekt för ett snabbt mellanmål eller
en mer avslappnad och trevlig måltid i solnedgången.

Förvaring
Väl genomtänkta stuvutrymmen och spöhållare inklusive
en praktiskt placerad ankarbox. Dessutom ingår en stävrulle
som underlättar när ankaret skall upp.

Allmänna specifikationer
Total längd (M)
Längd på skrov (M)
Bredd (M)
Höjd - Utan kapell (M)
Höjd över vattenytan (M)
Torrvikt (Kg)
Djupgående med Max motor (M)
Bränsletank (L)
CE Design Kategori
Maximalt antal personer
Maxeffekt (hk)
Maxeffekt (kW)
Maximal motorvikt(Kg)
Rekommenderad motor hk
Rekommenderad motor kW
Rigglängd

5,95
5,72
2,54
2,6
2,13
950
0,47
90
C
6
125
91,9
185
90
66,2
L

Vi arbetar kontinuerligt med produktutveckling
och reserverar oss för förändringar i specifikationen.

Quicksilver 530 Pilothouse är ett paradis för alla angelägna
fiskare. Maximalt med utrymme och ljus har skapats i den
perfekta kombinationen av en öppen kabin med ett unikt
takfönster. Vill du förlänga vistelsen på sjön finns möjlighet
för övernattning.

WEEKEND 530 PH

Säkerhet
En något mindre båt betyder inte att säkerheten äventyras.
I själva verket är det tvärtom. Allt du förväntar dig finns
ombord för att du ska känna dig säker, från lanternor till
en vindrutetorkare för bättre sikt, en robust badstege
och robusta räcken för säker passage till fören.
Det finns också en länspump som standard.

Bekvämlighet
Du kommer alltid känna dig bekväm ombord på
530 Pilothouse, med den rymliga, ljusa och luftiga kabinen,
enkel tillgång till hela båten och, när det är dags att varva ner,
en ljus kabin med dubbel V-koj för välförtjänt vila.

Mångsidighet
530 Pilothouse är mångsidig rakt igenom. Redan från
den fällbara passagerarstolen som skapar mer utrymme
till picknickbordet som kan erbjuda allt ifrån en rejäl frukost
till en middag gjord på dagens fångst.

Förvaring
Förvaringsutrymmena är till för att göra varje resa enkel och
trivsam. Ett välplacerat stuvfack förvarar ankaret på ett säkert
sätt, samtidigt som stävrullen förenklar när ankaret skall upp.
Och naturligtvis finns det hållare för dina fiskespön.

Allmänna specifikationer
Total längd (M)
Längd på skrov (M)
Bredd (M)
Höjd - Utan kapell (M)
Höjd över vattenytan (M)
Torrvikt (Kg)
Djupgående med Max motor (M)
Bränsletank (L)
CE Design Kategori
Maximalt antal personer
Maxeffekt (hk)
Maxeffekt (kW)
Maximal motorvikt (Kg)
Rekommenderad motor hk
Rekommenderad motor kW
Rigglängd

5,38
5,15
2,39
2,45
2,1
780
0,35
50
C
5
90
66,2
185
80
58,8
L

Vi arbetar kontinuerligt med produktutveckling
och reserverar oss för förändringar i specifikationen.

Välkommen till den kompakta och mångsidiga båten som
ger komfort och funktionalitet. Smart design gör att du kan
få det bästa av två världar tack vare en öppen kabin som ger
mer plats och ger skydd från väder när du behöver, utan att
inskränka på säkerheten vid passage till fördäcket.
Så Weekend 500 PH må vara kompakt, men upplevs stor.

WEEKEND 500 PH

Säkerhet
Med kraftiga lanternor, en vindrutetorkare för att bibehålla
god sikt, en robust badstege hjälper dig att komma i och ur
vattnet säkert och enkelt, länspump som standard och
hydraulisk styrning för smidig, snabb men ändå säker
körning, detta är en båt som är byggd för att passa dig.

Bekvämlighet
Dags att fly och varva ner. Du har allt du behöver för att
ta det lugnt, allt från utrymme du behöver på däck till
en öppen kabin komplett med liggplatser för två när
en dags fiske förvandlas till en hel helg av nöje och allvar.

Mångsidighet
500 PH är den perfekta fiskebåten för att verkligen göra
din fisketur avkopplande och bekymmersfri.

Förvaring
Pilothouse 500 har mycket mer utrymme och förvaring
än du brukar hitta på en båt av denna storlek.
Det finns förvaringsplats under durken, inklusive hållare
för dessa så viktiga fiskespön, en ankarbox med stävrulle
för att underlätta när ankaret skall upp.

Allmänna specifikationer
Total längd (M)
Längd på skrov (M)
Bredd (M)
Höjd - Utan kapell (M)
Höjd över vattenytan (M)
Torrvikt (Kg)
Djupgående med Max motor (M)
Bränsletank (L)
CE Design Kategori
Maximalt antal personer
Maxeffekt (hk)
Maxeffekt (kW)
Maximal motorvikt (Kg)
Rekommenderad motor hk
Rekommenderad motor kW
Rigglängd

5,25
5,00
2,35
2,3
1,94
680
0,36
50
C
5
80
58,8
185
60
44,1
L

Vi arbetar kontinuerligt med produktutveckling
och reserverar oss för förändringar i specifikationen.

Makten att fly
När du har blivit ägare till en Activbåt har du makten
och möjligheten att förändra vardagen. Nu har
du friheten att göra som du önskar. Uppleva dagar
med vattensport, fiske eller en skön stund med nära
och kära. Varje ögonblick räknas, men du bestämmer.

Inombordsmotorer

Oavsett om du väljer Mercury eller MerCruiser får du
trygghet i ditt båtägande. Prata med din återförsäljare
om vad som passar bäst för dina behov.

Från tillförlitliga MerCruiser 3,0 TKS/MPI till den starkare MerCruiser
4,3 MPI har du all den kraft, effektivitet och trygghet som du letar efter.

Motorer med drev:
MerCruiser 3,0 TKS & MPI (135 hk - 101 kW)
MerCruiser 4,3 MPI (220 hk - 164 kW)

• Stor cylindervolym för bättre vridmoment.

Utombordsmotorer
4-taktsmotorer
Insug, kompression, effekt, utblås. De fyra stegen i en
fyrtaktsmotor. 4-takts motorer tenderar att vara tystare,
mjukare och mer bränsleeffektiva än traditionella
2-taktare - samtidigt som utsläppen minskar.

Verado supercharged
®

Före Verado®, var konventionella 4-taktsutombordare
tillförlitliga, men prestandamässigt en besvikelse.
En revolution inom 4-takts teknik som Verado®
förkunnade. 4-takts utombordaren förändrades
genom att kombinera pålitlighet med oöverträffad
acceleration och respons, oslagbart vridmoment,
och detta tillsammans med elreglage för gas och växel
skapar en ny dimension i båtlivet.

OptiMax®
En direktinsprutad motor som kombinerar hjärta,
själ, snabbhet och kraften hos en vanlig 2-taktsmotor,
men med fördelarna från en 4-taktsmotor. Dess unika
två-stegs insprutningssystem ger en anmärkningsvärt
god förbränning - vilket innebär att du får lägre
bränsleförbrukning och lägre utsläpp.
Mercury har upp till 5 års garanti på
utombordsmotorerna

• 3-års garanti mot korrosion.
• Optimerat insugningsrör för bättre bränsleoptimering
och jämnare effekt.
• 3-år/300 timmars underhållsintervall.
• Larmfunktion för övervakning av motorns funktioner
• Som tillbehör finns MerCathode® galvaniskt korrosionsskydd.
• Utrustade med AlphaOne®-drev ger de tillförlitliga prestanda.
Cummins MerCruiser Diesel (CMD) 2.0L 130 HP Weekend 640
och 2.0L 150 hk - Weekend 700
Kombinerar det tysta, harmoniskt fullgörande hos en traditionell
bensinmotor med hållbarheten hos en diesel. Detta fyrcylindriga
kompakta kraftpaket har en avancerad ECM med SmartCraft®kompatibilitet för att övervaka olika motorparametrar.
Denna QSD2.0 har också avancerade komponenter såsom integrerad
värmeväxlare och avgasgrenrör, vilket också bidrar till att minska
hela paketets storlek. Imponerande acceleration och exakt gasrespons
är resultatet av 16 ventiler per cylinder och ett beprövat commonrailsystem som även innefattar turbo och laddluftkylare.

Torrvikt (Kg)

Djupgående med Max motor (M)

Bränsletank (L)

CE Design Kategori

Maximalt antal personer

Maxeffekt (HK)

3,05

2,2

2271

0,85

135

C

7

150

110

2,54

2,63

2,14

1400

0,49

135

C

6

135

99,3

Weekend 640 SD

7,30

6,48

2,54

2,63

2,18

1660

0,45

135

C

6

135

101

Weekend 640 PH

6,52

6,29

2,54

2,65

2,18

1000

0,47

135

C

6

135

99,3

195

Weekend 580 PH

5,95

5,72

2,54

2,6

2,13

950

0,47

90

C

6

125

91,9

185

Weekend 530 PH

5,38

5,15

2,39

2,45

2,1

780

0,35

50

C

5

90

66,2

Weekend 500 PH

5,25

5,00

2,35

2,3

1,94

680

0,36
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C

5
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58,8

115

84,6

XL

0

90

66,2

L

0

90

66,2

L

185

0
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58,8

L

185

0

60

44,1

L

Maximal motorvikt (Kg)

Rigglängd

Höjd över vattenytan (M)

2,78

6,48

Rekommenderad motor kW

Höjd - Utan kapell (M)

6,96

7,30

Rekommenderad motor HK

Bredd (M)

7,65

Weekend 640 OB

Färskvattentank (lit) - tillbehör

Längd på skrov (M)

Weekend 700

Maxeffekt (kW)

Total längd (M)

Allmänna specifikationer

100
231

50
50

Utrustningslista

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Weekend 500 PH

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std = Standard
Tbh = Tillbehör
PS = Servostyrning
Vi arbetar kontinuerligt med produktutveckling och reserverar oss för förändringar i specifikationen.

Separat toalettutrymme

Std

Weekend 530 PH

Kemisk toalett

Weekend 580 PH

Tvättfat

Std

Kylskåp

Std

Spis

Std

Std

Vask med avlopp

Std

Std

Bäddar

Std

Std

Spegel

Std

Std

Innerbelysning

Std

Std

Kabin

Std

Std

Dusch på akterdäck

Std

Std

Picnic-bord

Tbh

Weekend 640 PH

Soldäck och dynor

Weekend 640 SD

Tbh

Dynor i cockpit

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

5

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

4

Std

Std

Std

Tbh

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

4

Std

Std

Std

Tbh

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

2

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

2

Std

Std

Std

Std

Std

Std

2

Tbh

1

Tbh

Passagerarstol

Std

Std

Förstäv

Hydraulisk styrning

Std

Std

Pentry

Triminstrument

Std

Std

Kabin

Bränslemätare

Std

Std

Std

Akterdäck

Varvräknare

Std

Std

Std

Styrplats

Logg
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