
605DC



Skibsplast 605 DC er en linjelekker daycruiser med en unik kombinasjon av plass og praktiske løsninger.

Fra front til akter er Skibsplast 605DC designet med fokus på brukeropplevelsen. Dagene kan nytes i den romslige cockpiten og når kvelden kommer innbyr smarte løsninger til overnatting 
ombord. Stor luke i vindskjermen kombinert med bred og stabil trapp ned til cockpit gjør adkomsten enkel. I kabinen er det mulighet for sjøtoalett, vask med trykkvann og 2 sengeplasser. 
Førerposisjonen er moderne utformet, med et eksklusivt preg og stor plass til innfelt kartplotter. Passasjersetet er bredt med 1,5 sitteplasser, den unike vipperyggen gjør at denne plassen 
kan snus til å bli en del av sittegruppen akter. Cockpiten er romslig med høyt fribord, og god plass til 7 personer. Akterut kan mellomleggsputen fra kabinen brukes til solpute. Den brede 
solsengen fungerer også som soveplass til 2 personer. Kalesjen er praktisk plassert i egen garasje under akterryggen, og kan med letthet foldes opp ved hjelp av gassdempere. På 
badeplattformen er det 2 store luker til tauverk, fendere og dregg. I front er det solide stålrekker og luke til tauverk. Skroget er stabilt og kraftig, man kan gjerne gå for 115 hk motor, men om 
man ønsker ekstra toppfart blir den ytterligere sportslig med 150 hk.

MED OMTANKE FOR LIVET OMBORD





Vi drømmer vel alle om å ha havet utenfor døren. I båten har vi havet rundt oss hele tiden, og best av alt - vi kan vri om nøkkelen og følge vinden, solen 
eller bølgene og dra akkurat hvor vi vil. Gode sjøegenskaper kombinert med en mengde smarte detaljer gjør opplevelsen av 605 DC komplett.





•	Aktersete	med	avtagbar	pute	og	rygg
•	Bord	i	cockpit	v	passasjersete,	med	bordbeinholder	akter
•		Brannslukningsapparat
•		Elektrisk	lensepumpe	med	flottørbryter
•		Forberedt	for	Sjøvannstoalett	m/	tank,	sjø	og	landtømming,	 

(inkl. i komfortpakke)
•		Førersetet	er	lengderegulerbart	og	dreibart
•		Kalesjegarasje	under	akter	rygg
•		Kalesje	på	gassdempere	med	avtagbare	side-	og	akterdeler
•		Luke	i	front	til	tau	og	utstyr
•		Luker	akter	til	tau	og	fendere
•		Passasjersete	med	1,5	sitteplass	og	vippe	rygg
•		Polstrede	puter	og	stoler	i	Silvertex	skai	stoff
•		Pullere	i	rustfritt	stål	4	stk
•		Rustfrie	stålrekker
•		Securmark
•		Selvlensende	dørk
•		Startbatteri	med	spenningsvakt
•		Stor	dørkluke	med	langt	lasterom	i	cockpit
•		Vask	med	trykkvann	i	cabin,	15	ltr	tank
•		Vindskjerm,	opplukkbar	midtseksjon	med	gjennomgang
•		12V	uttak	i	dashbord

Komfortpakke
•		Mellomleggspute	i	kabin	anvendes	også	som	solpute	i	cockpit
•		Sjøtoalett	i	kabin	med	40	ltr	septiktank,	sjø	og	landtømming
•		1	bluss	kokeapparat

X-pakke
•		Teakstyle	laminat	på	dørk,	trapp	og	midtfelt	front
•		Havnepresenning
•		Vindusvisker
•		X-dekor	på	skrogstripe

Utvalg av ekstrautstyr
•	Ekstra	batteri	med	to-kretssystem
•	Farget	skrogside
•	Kartplotter
•	Stort	vannopplegg	med	dusj	akter	og	40ltr	vanntank
•	Transport/Vinterlagringspresenning
•	Trimplan
•	Vannskibøyle

Type	motor:		 	 Utenbords	L	stamme
Motorstørrelse:		 	 67	–	112	kW	(90	-150	hk)
Fartseksempel:		 	 33	knop	med	115	hk	
Vekt	uten	motor:		 	 930	kg
Lengde:		 	 605	cm
Bredde:		 	 235	cm
Største	høyde:		 	 175	cm
El.	opplegg:		 	 12V
Drivstoff	tank:		 	 110	l
Konstruksjonskategori:		 C
Maks	antall	personer:		 7

Adresse: Skibsplast AS, 
Verksvegen	7,	4735	Evje	

Telefon:	37	92	96	00	
Fax:	37	92	96	01	

Epost: salg@skibsplast.no 
Web www.skibsplast.no

STANDARDUTSTYR EKSTRAUTSTYR TEKNISKE DATA

I Skibsplast søker vi kontinuerlig fornyelse	og	videreutvikling	av	våre	produkter.	Alt	som	er	presentert	i	denne	brosjyren	vil	kunne	endres	uten	forutgående	varsel.	Leserne	må	derfor	anse	denne	brosjyren	som	en	uforpliktende	veiledning.	Vi	tar	forbehold	om	trykkfeil.	Bildene	som	vises	i	
denne brosjyren viser ikke alltid standardbåt og kan derfor ikke bli brukt som henvisning til standard spesifikasjon for hver enkelt modell. Informasjon i brosjyren er forsøkt gjengitt så korrekt som mulig, men det er viktig å ta forbehold om at båtferdigheter og testdata kun er angitt som en 
guide.	Skitt	og	slam	på	skrog,	kvalitet	på	hekkaggregat,	propellskader,	motoroppsett,	størrelse,	motorfabrikant,	luft	og	vann	temperatur,	vekt	på	drivstoff,	vann,	bagasje	og	antall	personer	ombord	kan	ha	en	innvirkning	på	båtenes	ferdigheter	og	testdata.	Testing	er	utført	under	ideelle	
forhold, og er derfor kun en indikasjon på båtenes ytelser. Layout/foto/tekst; Innoventi - 2010 / Trykk: Kai Hansen Trykkeri


