Glasfiber

Prisliste 2021

Det perfekte valg
Til dig, der er på udkig efter en letsejlet, økonomisk
båd med fremragende ydelse.
Et ekstra bord med opbevaringsplads og 2 ekstra
stole kan let passes ind i det store cockpit.
Smartliner Cuddy 21 har et yhyre stort og dybt
cockpit, der sjældent ses i denne bådtype.
Skroget i Smartliner både, er specielt designet til let
at kunne plane med selv moderat motorkraft.
Ydermere er bådens stabilitet ved stop og
navigation bemærkelsesværdig god.
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Teknisk data
LÆNGDE

5,80 m

BREDDE

2,25 m

DYBDE

0,40 m

VÆGT

670 kg

BRÆNDSTOFTANK

75 l

MAX MOTOR

80hk/59,65kW

MAX PERSONER

6

KATEGORI

C

Standard udstyr
Ankerbrønd
Drejeligt føresæde
Passagersæde
Kemisk toilet
Bov rulle
Klamper & 4 stangholdere
Styresystem med USB stik
Manuel & elektrisk pumpe
Navigationslys
Integreret agnbrønd

Ekstra udstyr
Bimini
Rundt bord
Hyndesæt
Solsengssæt
Canvas kabine dækken
Bord med bænk og opbevaring
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Masser af cockpitplads
Til dig, der er på udkig efter en letsejlet, økonomisk
båd med fremragende ydelse.
Et ekstra bord med opbevaringsplads og 2 ekstra
stole kan let passes ind i det store cockpit.
Smartliner Cuddy 21 har et yhyre stor og dybt
cockpit, der sjældent ses i denne bådtype.
Skroget i Smartliner både, er specielt designet til let
at kunne plane med selv moderat motorkraft.
Ydermere er bådens stabilitet ved stop og
navigation bemærkelsesværdig god.
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Teknisk data
LÆNGDE

6,40 m

BREDDE

2,25 m

DYBDE

0,40 m

VÆGT

760 kg

BRÆNDSTOFTANK

75 l

MAX MOTOR

100hk/74,57kW

MAX PERSONER

7

KATEGORI

C

Standard udstyr
Ankerbrønd
Drejeligt føresæde
Passagersæde
Kemisk toilet
Bov rulle
Klamper & 4 stangholdere
Styresystem med USB stik
Manuel & elektrisk pumpe
Navigationslys
Integreret agnbrønd

Ekstra udstyr
Bimini
Rundt bord
Hyndesæt
Solsengssæt
Canvas kabine dækken
Bord med bænk og opbevaring
5

Assymmetrisk styrehus
...Gør det let at flytte sig hurtigt rundt på båden.
Indenfor i kabinen er der lige så god komfort
som på dækket.
Den perfekte manøvredygtighed, høje ydelse &
lette sejlads indfrier forventningerne fra selv
den mest kræsne lystfisker.
”Fisher”-udvalget fra Smartliner kombinerer lækker
stil med høj ydelse, uden at gå på kompromis med
hverken praktiske- eller sikkerhedsmæssige detaljer.
Båden leverer perfekt stabilitet, også når flere
passagerer flytter sig rundt på båden
ved stangfiskning.
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Teknisk data

Standard udstyr

LÆNGDE

5,80 m

Ankerbrønd

BREDDE

2,25 m

Drejeligt føresæde & 2 fold-ups

DYBDE

0,40 m

Klamper & 4 stangholdere

VÆGT

700 kg

Navigationslys

BRÆNDSTOFTANK

75 l

Kabinelys

MAX MOTOR

80hk/59,65kW

Manuel & elektrisk pumpe

MAX PERSONER
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Styresystem med USB stik

KATEGORI

C

Bov rulle
Integreret agnbrønd
Kemisk toilet

Ekstra udstyr
Hydraulisk styring
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Indfrier alle forventninger
Det assymetriske styrehus betyder at man let
flytter sig hurtigt rundt på båden.
Komforten er i højsædet både indenfor i det store
styrehus, som udenfor på dækket.
Den perfekte manøvredygtighed, høje ydelse, og
lette sejlads indfrier forventningerne fra selv
den mest kræsne lystfisker.
”Fisher”-udvalget fra Smartliner kombinerer lækker
stil med høj ydelse, uden at gå på kompromis med
hverken praktiske- eller sikkerhedsmæssige detaljer.
Perfekt stabilitet, også når flere passagerer
flytter sig rundt på båden ved stangfiskeri.
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Teknisk data

Standard udstyr

LÆNGDE

6,40 m

Ankerbrønd

BREDDE

2,25 m

Drejeligt føresæde & 2 fold-ups

DYBDE

0,42 m

Klamper & 4 stangholdere

VÆGT

800 kg

Navigationslys

BRÆNDSTOFTANK

75 l

Kabinelys

MAX MOTOR

100hk/74,57kW

Manuel & elektrisk pumpe

MAX PERSONER

7

Styresystem med USB stik

KATEGORI

C

Bov rulle
Integreret agnbrønd
Kemisk toilet

Ekstra udstyr
Hydraulisk styring
Udendørs styresystem
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Indfrier alle forventninger
Den erfarne lystfisker vil uden tvivl
sætte stor pris på Fisher 23.
Bådens skrog planer effektivt ved blot moderat
motorkraft ved den brændstofeffektive
Mercury motor.
Man kommer let hurtigt rundt på dækket, idet
styrehuset er assymetrisk placeret.
Komforten er i højsædet både indenfor i det store
styrehus, som udenfor på dækket.
Den perfekte navigation, høje ydelse, lette sejlads
og manøvredygtighed indfrier forventningerne fra
selv den mest kræsne lystfisker.
Perfekt stabilitet, også selvom flere passagerer
flytter sig rundt på båden ved stangfiskeri.
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Teknisk data

Standard udstyr

LÆNGDE

7,15 m

Ankerbrønd

BREDDE

2,54 m

Drejeligt føresæde & 2 fold-ups

DYBDE

0,48 m

Bov rulle

VÆGT

1.150 kg

Styresystem med USB stik

BRÆNDSTOFTANK

150 l

Manuel & elektrisk pumpe

MAX MOTOR

150hk/111,85kW

Camping gasblus

MAX PERSONER

7

Navigationslys

KATEGORI

C

Kabinelys
Klamper & 4 stangholdere
Kemisk toilet

Ekstra udstyr
Hydraulisk styring
Bord med bænk
Udendørs styresystem
Hyndesæt, front
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Perfekt til transport af grupper
Brug denne Smartliner båd til sightseeing
indenfjords, på søer eller ved specielle
naturfænomæner langs de danske kyster.
(Kunne være Møns klint, sælsafari,
oplevelse af Isefjorden osv)
Båden egner sig ligeledes som eventbåd, taxibåd
eller til som udlejningsbåd til selskaber.
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Teknisk data

Standard udstyr

LÆNGDE

7,15 m

Ankerbrønd

BREDDE

2,54 m

Drejeligt føresæde

DYBDE

0,48 m

Passager føresæde

VÆGT

1.175 kg

Navigationslys

BRÆNDSTOFTANK

190 l

Manuel & elektrisk pumpe

MAX MOTOR

200hk/149,14kW

Styresystem med USB stik

MAX PERSONER

11

Foldbar stige

KATEGORI

D

Ekstra udstyr
Fuld str. bimini
Højre & venstre platformssæt
med stige
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Letsejlet nyhed
2020 nyheden fra Smartliner er designet med udpræget
funktionalitet for øje.
Her får du den selvlænsende båd, der samtidig er
brændstoføkonomisk og letstyret.
Perfekt til lystfiskeren, der ønsker sig en komfortabel båd,
med god plads til familien.
Perfekt til weekend- og ferieturen, med plads til 2 i kahytten.
Det dybe og rummelige cockpit giver god sikkerhed
under sejladsen for alle ombord.
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Teknisk data
LÆNGDE

6,50 m

BREDDE

2,24 m

DYBDE

0,40 m

VÆGT

1.150 kg

BRÆNDSTOFTANK

130 l

MAX MOTOR

150hk/111 kW XL

MAX PERSONER

7

KATEGORI

C

Standard udstyr

Manuel pumpe
Automatisk pumpe m/advarsel
Styresystem med USB stik
Navigationslys
Opbevaringsrum front
Opbevaringsrum bag
2 meters opbevaringsrum m/lås
Bænk bag med 45l køleboks
2 flip-op pilotstole
Teleflex XtreemTM styresystem
Stige
7 håndtag
4 Klamper
4 stangholdere
Fortøjningsøjer front og bag
Bov rulle
PVC gummi ræling
Ankerbrønd
Bred central dør
Cockpit dør bag

Ekstra udstyr
Platformssæt med stige
Transportabelt toilet
Hyndesæt
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Rummeligt cockpit
For at give ekstra god plads ombord er styrehuset flyttet til
styrbord side af båden. Derved sikres fuld og hurtig
bevægelighed fra bagerst i båden til fordækket
med den komfortable bænk.
Designet med de store vinduer i styrehuset er
kendetegnende for denne 2020 Fisher-serie.
Der er lagt speciel vægt på bevarelse af god dæksplads
med rummelige opbevaringsrum.
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Teknisk data
LÆNGDE

6,50 m

BREDDE

2,24 m

DYBDE

0,40 m

VÆGT

1.130 kg

BRÆNDSTOFTANK

130 l

MAX MOTOR

150hk/111,8 kW

MAX PERSONER

7

KATEGORI

C

Standard udstyr

Elektrisk vinduesvisker
Manuel pumpe
Automatisk pumpe m/advarsel
Styresystem med USB stik
Kabinelys
Navigationslys
Opbevaringsrum bag
2 meters opbevaringsrum m/lås
Bænk bag med 45l køleboks
2 flip-up bænke i cockpit
2 vinduer (kan åbnes)
2 flip-op pilotstole
Teleflex XtreemTM styresystem
Stige
7 håndtag
4 stangholdere
4 Klamper
Fortøjningsøjer front og bag
Bov rulle
PVC gummi ræling
Ankerbrønd
Bred central dør
Cockpit dør bag

Ekstra udstyr
Platformssæt med udfoldelig stige
Transportabelt toilet
Hyndesæt front
17

Innovativt design

I denne Smartliner båd er der lagt specielt stort fokus på
god opbevaringsplads overalt ombord.
Med styrehuset placeret i midten af båden, opfordres der til
optimal bevægelighed ombord.
Perfekt båd til dase- og hyggeture langs kysten.
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Teknisk data
LÆNGDE

6,50 m

BREDDE

2,24 m

DYBDE

0,40 m

VÆGT

1.050 kg

BRÆNDSTOFTANK

130 l

MAX MOTOR

150hk/111 kW XL

MAX PERSONER

7

KATEGORI

C

Standard udstyr

Elektrisk vinduesvisker
Manuel pumpe
Automatisk pumpe m/advarsel
Styresystem med USB stik
Lys i styrehus
Navigationslys
_
Stort opbevaringsrum u/konsol
Opbevaringsrum front
Opbevaringsrum bag
2 meters opbevaringsrum m/lås
Bænk bag med 45l køleboks
2 flip-up stole v/styrekonsol
Teleflex XtreemTM styresystem
Stige
7 håndtag
4 stangholdere
4 Klamper
Fortøjningsøjer front og bag
Bov rulle
PVC gummi ræling
Ankerbrønd
Bred central dør
Cockpit dør bag

Ekstra udstyr
Hyndesæt
Platformssæt med udfoldelig stige
Transportabelt toilet
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Lille og uimodståelig
Denne elegante og bevægelige båd er det ideelle
valg for par og mindre børnefamilier.
Med fuld beskyttelse fra vindskærmen, et rummeligt
cockpit og masser af opbevaringsplads er den
perfekt til en god dag på vandet.
Båden er selvlænsende, hvilket sjældent ses på
både af denne størrelse.
Bænken i cockpittet forvandles på få øjeblikke
til en komfortabel solseng
Let håndterbar båd, i vandet som på traileren.
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Teknisk data

Standard udstyr

LÆNGDE

5,80 m

Ankerbrønd

BREDDE

2,25 m

Kopholder v/ræling

DYBDE

0,40 m

Drejeligt føresæde

VÆGT

650 kg

Passager føresæde

BRÆNDSTOFTANK

90 l

Navigationslys

MAX MOTOR

115hk/85,75 kW

Manuel & elektrisk pumpe

MAX PERSONER

6

Foldbar stige

KATEGORI

C

H & V side platform m/stige

Ekstra udstyr
Bimini
Rundt bord
Hyndesæt, front

21

Vejledende udsalgspriser 2021

Glasfiber både - Med og uden motor
Model

Motor alternativer

Pakkepris
inkl moms

Standard modeller
Cuddy 19

Hardtop båd
Mål:
5,80 x 2,25
Vægt:
670kg
Max motor: 80hk

Båd uden motor
F60ELPT-CT-EFI
F80ELPT-EFI

111.395,00
170.570,00
182.880,00

Cuddy 21

Hardtop båd
Mål:
6,40 x 2,25
Vægt:
760kg
Max motor: 100hk

Båd uden motor
F60ELPT-CT-EFI
F80ELPT-EFI
F100ELPT-CT-EFI

123.995,00
182.420,00
194.630,00
201.070,00

Fisher 19

Hardtop båd
Mål:
5,80 x 2,25
Vægt:
700kg
Max motor: 80hk

Båd uden motor
F60ELPT-CT-EFI
F80ELPT-EFI

135.295,00
193.040,00
205.340,00

Fisher 21

Pilothouse kabinebåd
Mål:
6,40 x 2,25
Vægt:
800kg
Max motor: 100hk

Båd uden motor
F80ELPT-EFI
F100ELPT-CT-EFI
F115ELPT-CT-EFI
F115ELPT-PXS-CT

143.295,00
212.770,00
219.210,00
222.180,00
230.050,00

Fisher 23

Pilothouse kabinebåd
Mål:
7,15 x 2,54
Vægt:
1150kg
Max motor: 150hk

Båd uden motor
F100EXLPT-CT-EFI
F115EXLPT-CT-EFI
F115EXLPT-PXS-CT
F150XL-EFI

194.895,00
267.610,00
270.590,00
278.540,00
284.290,00

Passenger 23

Pilothouse kabinebåd
Mål:
7,15 x 2,54
Vægt:
1175kg
Max motor: 200hk

Båd uden motor
F150XL-EFI
F200XL DS

189.595,00
279.220,00
333.140,00

Cuddy 22

Pilothouse kabinebåd
Mål:
6,50 x 2,24
Vægt:
1050kg
Max motor: 150hk

Båd uden motor
F80ELPT-EFI
F100ELPT-CT-EFI
F115ELPT-CT-EFI
F115ELPT-PXS-CT

183.595,00
250.650,00
257.080,00
260.060,00
267.920,00

Fisher 22

Pilothouse kabinebåd
Mål:
6,50 x 2,24
Vægt:
1130kg
Max motor: 150hk

Båd uden motor
F80ELPT-EFI
F100ELPT-CT-EFI
F115ELPT-CT-EFI
F115ELPT-PXS-CT

208.495,00
274.050,00
280.490,00
283.460,00
291.320,00

Center Console 22

Pilothouse kabinebåd
Mål:
6,50 x 2,24
Vægt:
1050kg
Max motor: 150hk

Bowrider 190

Pilothouse kabinebåd
Mål:
5,80 x 2,25
Vægt:
650kg
Max motor: 115hk

Båd uden motor
F80ELPT-EFI
F100ELPT-CT-EFI
F115ELPT-CT-EFI
F115ELPT-PXS-CT
Båd uden motor
F80ELPT-EFI
F100ELPT-CT-EFI
F115ELPT-CT-EFI
F115ELPT-PXS-CT

191.295,00
257.880,00
264.320,00
267.290,00
275.160,00
119.795,00
190.680,00
197.120,00
200.090,00
207.960,00

Nye modeller

www.mercurymarine.dk

Model

Motor alternativer

Pakkepris
inkl moms

Tilbehør
Vejledende udsalgspriser 2021
Glasfiber både - Med og uden motor

Tilbehør til Smartliner glasfiberbåde
Tilbehør til Smartliner glasfiberbåde
SL-BIM
SL-FILTAB
SL-LP2P
SL-ROTAB
SL-OUTSTEF21
SL-OUTSTEF21
SL-HYDSTEBS
SL-BADEPLF
SL-CUSHCUD
SL-BERTHCU
SL-CUSHFIS23

Bimini, Smartliner glasfiber både
Udfyldnings sæde 2 pers, Smarliner glasfiber både
Ryglæn til pult, Smartliner glasfiber både
Rundt bord glasfiber, Smartliner glasfiber både
Udvendig styring, Smartliner Fisher 21
Udvendig styring, Smartliner Fisher 23
Hydraulisk styring, Baystar
To stk badeplatforme, alle std modeller
Hyndersæt, Smartliner Cuddy
Soveindsats, Smartliner Cuddy
Hyndesæt, Smartliner Fisher 23

SL-CUSHCU22
SL-CUSHCC22
SL-CUSHSTFI22
SL-BADPL22
SL-ANKWHI22
SL-PORTA
SL-TAGLFI22

Hyndesæt med center plade, Cuddy 22
Hyndesæt med center plade, CC 22
Hynder i stævn, Fisher 22
To stk badeplatforme, alle 22´ modeller
Elektrisk ankerspil, alle 22´ modeller
Portapotti toilet
Tagluge, Fisher 22

Forhandler

Modelbetegnelser:
M = Manuel start
H = Håndstyring
EFI = Benzinindsprøjtning E = Elstart
L = Langt ben
F = Firtakt
PT= Power trim
Priserne er inkl. 25% moms,
men ekskl. Leveringsomkostninger
kr. 4.495,- .
Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.
6025 - 1. november 2020
Denne liste erstatter 5037

www.mercurymarine.dk

6.595,00
12.795,00
2.495,00
1.595,00
14.895,00
10.395,00
9.895,00
7.195,00
4.795,00
1.895,00
4.695,00
6.895,00
5.195,00
2.395,00
7.195,00
7.695,00
695,00
2.295,00

Forsikring af din båd
Hvis din båd kræver speedbådsbevis, skal du have
en ansvarsforsikring
- men det er bestemt også en god idé at tegne en
kaskoforsikring. Bådforsikringen består normalt af en
ansvarsforsikring, som dækker skader, du måtte forvolde på andre, og en kaskoforsikring, som dækker skader
på din egen båd, f.eks. ved tyveri, grundstødning eller
havari. En god forsikring er en kombination af fornuftig
pris og kompetent, smertefri skadebehandling, der får
dig hurtigt på vandet igen.

Med en Brenderup bådtrailer er den gode
sejloplevelse altid lige om hjørnet!
Når du har din båd på trailer er mulighederne, for at se Danmarks kyster
fra havet, uendelige. En Brenderup bådtrailer sørger ikke kun for at
gøre dig mere mobil med din båd, når du bevæger dig rundt blandt de
mange farvande.
Den er også et gennemtænkt arbejdsredskab, som gør både søsætning
og optagning af din båd til en leg.
Brenderup er Danmarks mest solgte bådtrailer, og du genkender den
som oftest på den høje kvalitet, som traileren yder dig, hele vejen til og
fra eventyret.

Axus Nordic står for faste lave priser, klare aftaler og hurtig, seriøs service. Får du en skade, koster
det dig kun din selvrisiko; hverken mere eller mindre.
Forsikringspriserne i dette katalog er specialpriser, som
din Quicksilver forhandler kan tilbyde dig via samarbejdet med Axus Nordic. Prisen omfatter ansvarsforsikring,
kaskoforsikring og den statsafgift, der er påhæftet
kaskoforsikringen. Prisen kan variere en smule afhængig
af motorstørrelse og forsikringssum.

Læs mere på: www.axusnordic.dk

Funktionelt tilbehør til Brenderup bådtrailer
Med vores brede udvalg af tilbehør

Bremsespulesæt

...kan du altid udstyre og tilpasse din trailer, så den understøtter din båd og dine behov på den bedst mulige måde.
Se vores bestsellere her til højre:
For mere information omkring Brenderup bådtrailere, besøg
Brenderup.dk.
Husk at du også her kan se hele vores tilbehørsprogram!

Skridsikker gangbro

Det er naturligvis derfor også Brenderup bådtrailere, du finder hos din
Smartliner forhandler.

Trinbrædt

Din forhandler:

