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Quicksilver
Activ 675 Cruiser
Fuld forsikring
inklusive skat, årligt

12.978,35 kr.
heraf skat
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BÅDENS PRIS: 366.295 kr.
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TEST

Quicksilver Activ 675 Cruiser

Når man kender Quicksilverbådene, kan man næsten kende
bådtypen på afstand. Det er lidt
som med bestemte bilmærker,
hvor motoren har en helt særlig
lyd. Men det er der nu lavet om
på med den nye spændende Activ
675 Cruiser, som BÅD har testet
i september. Det blev en dejlig
positiv overraskelse.

Søstermodel som
Bowrider
Cruiser 675 findes også i en bowriderversion uden kahyt og med en anden
indretning i stævnen, men sejlegenskaberne
er de samme. Der er en lille prisforskel på
Cruiser og Bowrider. Begge modeller kan
trailes på landevejen, men det er på en
2 tons bådtrailer, da vægten med motor
hurtigt kommer over 1500 kg.

Activ 675 Cruiser skiller sig ud fra en traditionel
Quicksilver med nye ﬂotte linjer og et slankt
design. Det giver et mere sporty og friskt look,
der ikke ligner en Quicksilver. Bådens udseende
går hånd i hånd med dens ydeevne – der kan
monteres påhængsmotorer på op til 225 hk på
hækken. Det er sådan et setup BÅD har testet,
og det var ikke kedeligt. Dog kan en mindre
motoropsætning også gøre det. Der er dog ikke
plads til twinmontering af påhængsmotorer.

Erstatter tidligere model
Den nye 675 Cruiser erstatter den nuværende
Activ 645 Cruiser. Designerne har brugt pladsen
endnu bedre end på den tidligere model. Det
gør, at båden er blevet mere rummelig end man
ellers ville forvente. Adgangen til fordækket er

blevet lettere med de store asymmetriske trin
i bagbord side. Det giver ekstra rum i centrum
af båden.
Adgangen til fordækket sker gennem en
luge i vindspejlet. Netop placeringen helt ud
til bagbord, gør at der er et stort vindue tilbage,
hvor et stort viskerblad kan holde ruden ren,
hvis der er vandsprøjt.

Gennemtænkt design
Når man ved hvor vigtig opbevaring er på en
båd i denne størrelse, har designerne gennemgået hvert ledigt rum og lavet opbevaring til
fenderne, en løsning til biminien så den helt
forsvinder samt andre opbevaringsområder
under sæder og dæk samt i kahytten. Det er også
blevet til en køleboks.

Hurtigt at ændre indretning
Cockpitområdet er blevet stort, og kan hurtigt
omdannes efter besætningens ønsker og behov.
Det kan f.eks. være socialiserings- og spiseplads
eller en rummelig sollounge. Båden har kun et
sæde, og det er til kaptajnen, men ved bænken
ved siden af kan ryglænet vendes fremad og
bagud eller ligge vandret for at udvide solstuen
yderligere og lette adgangen til vandet. Det
dybe cockpitområde og det høje fribord giver
sikkerhed for både børn og voksne, når de sidder
i båden, der er godkendt til syv personer. Med syv
om bord kan man godt sidde lidt presset. Det har
designerne også tænkt, så bag kaptajnens plads
i styrbordside er der en bænk, som under sejlads
kan slås op, så der er god plads på dækket. Er der
brug for siddeplads, kan bænken hurtigt slås ud.
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Brændstofforbrug
Quicksilver Activ 675

Pris
DKK

Topfart
knob

Marchfart
knob

Topfart
l/time

Marchfart
l/time

28,1

21

33

12,4

39,9

28

68

17,4

Motor F150XL
Der er meget dæksplads ude agter, hvis man ønsker at bade eller er til vandsport.
3-4 mennesker kan sagtens opholde sig på begge sider af påhængsmotoren
uden at der er fare for at falde i vandet. Bemærk den skjulte badestige.

Bowrider

302.195

Cruiser

311.095

Motor F225XL
Bow Rider

357.395

Cruiser

366.295

God plads på agterdækket til hygge for en stor familie omkring bordet, der
hurtigt kan installeres. Bemærk bænken til venstre, der er slået ind langs siden.

Fin plads til elektronik
Testbåden var instrumenteret med en 9” GPS/
kortplotter, som er passende til en båd af denne
størrelse, og der var ingen problemer med at
aflæse den. To ekstra analoge instrumenter
viser fart og brændstofforbrug. Knapper til
øvrig elektronik i båden sidder praktisk ved
siden af rattet, men der er plads til ekstra
instrumentering, hvis man ønsker.

Stor kahyt
Kahytten gemmer sig bag en hvidmatteret dør,
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der er transparent. Denne giver et naturligt lys
i kahytten sammen med lysindfaldet fra dækslugen.
Derudover er der kunstigt lys i kahytten.
Den U-formede køje kan nemt omdannes til en
komfortabel dobbeltkøje, hvor to voksne kan
overnatte.
Køjen måler 2x1,77 meter. I midten af
køjen kan placeres et søtoilet. Båden er ideel
til en 4-5 personers familie, der er glade for
motorbådssejlads. Og så kan den også klare
vandsport – særligt med en stor motor på hækken.

Quicksilver
Activ 675 Cruiser
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Quicksilver Activ 675 Cruiser

Nok ikke det rigtige tidspunkt
at kontrollere riggen på?

DEN17268 / 0118

Det er nemt at komme helt ud på fordækket, når vindspejlet åbnes. Bemærk brandslukkeren
der er praktisk placeret synligt under kaptajnens sæde.

Flere ekstrapakker som tilvalg
Som med biler er der mulighed for tilvalg af forskelligt udstyr.
Testbåden var netop udstyret med ekstraudstyr bl.a. i form af
teak-beklædningen. Derudover er der mulighed for vandskistang,
skrogfarve, solhynder til fordækket, Aktiv Trim, DAB Stereo kit
med antenne, cockpit sollounge, teak cockpitbord, cockpitbruser,
køleskab, fortøjningssæt, elektrisk ankerspil, ZipWake Dynamic
TrimControl og bimini.

Med teak-look på fordækket, bliver båden bare ﬂottere. Hynder kan klikkes fast på begge
sider af taglugen, så man kan ligge og nyde solen.

Nem at sejle
Testbådens 225 hk er den nye V6
Mercury og dens performance kan
der ikke sættes en ﬁnger på. Styringen og betjeningen af motoren via
gashåndtaget var utroligt let.
Det skal oplyses, at båden var
udstyret med Activ Trim, der automatisk retter op, hvis båden krænger
under sejlads. Det virker og er med til
at man kun skal fokusere på at styre
båden. Ved godt 4000 omdrejninger
cruiser båden med 29 knob hen over
Middelhavet med ﬁre personer om

bord. Der var ikke meget sø på havet,
så i det vejr kunne man sejle med
denne fart i timevis.
Topfarten er målt til 39,9 knob
med to personer om bord. Med ﬁre
personer om bord var topfarten
38,5 knob. Med 150 hk på hækken er
topfarten noget mindre.
Der er stadig tale om en stor
og tung båd. Ønsker man en båd,
der også skal kunne efterkomme
familiens ønske om vandsport, skal
man nok ikke vælge den mindste
motoropsætning.

Mastehavari skyldes oftest rig fejl. Selvom masten ikke
brækker, kan andre problemer med rigningen skabe hårrejsende situationer. Derfor er den rigtige vedligeholdelse
så vigtig. Vi kan rådgive dig om, hvordan du formindsker
din risiko. Både for dig selv og din forsikring.
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