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 Denizi sevenler bilirler ki teknecilik bir yaşam tarzı olup, boş vakitleri değerlendirmenin çok 
ötesinde bir uğraş�r. Yani teknecilik sizi, ailenizi ve dostlarınızı saracak bir tutkudur. Bu tutku ile 40 
sene önce başladığımız bu yolculukta, önceliğimiz hiçbir zaman en çok tekneyi üreten yada en çok 
kar eden firma unvanına sahip olmak olmadı. İlkemiz ilk günden beri  sadece, teknelerimizi kullanan 
tüm dostlarımızın, denizin üzerinde geçirdiği her dakikayı beklen�lerinin dahi üzerinde mutlu,keyifli 
ve güvenli geçirebilmesini sağlamak oldu. Bu amaç doğrultusunda,  müşterimiz olsun yada olmasın, 
deniz sever tüm dostlarımızın fikirlerine, övgülerine ve eleş�rilerine fazlasıyla önem veriyoruz. 
Çünkü en iyisi olmak bizim için yeterli değil. Değişen ve gelişen teknolojiyi, yılların tecrübesiyle 
harmanlayıp, çıtayı daha üst noktalara koşulsuz şekilde taşımak bizleri çok mutlu ediyor.  Bu sebeple 
teknelerimizi üre�rken, büyük bir tutku ve ��zlik ile esnek üre�m yapımızı da kullanarak, sizi özel 
kılacak detayları yakalayabilmeye ve döşeme renginden kaplama çeşitlerine kadar farklı alterna�fleri 
sizlere sunmaya  özen gösteriyoruz.  Üre�m esnasında tüm aşamaları fabrikamızda inceleyebilmeniz 
ve farklı isteklerinizin tara�mızdan yerine ge�rebilinmesi gibi unsurların, bizi diğerlerinden ayırdığını 
gayet iyi biliyoruz. Siparişiniz ile başlayan birlikteliğimizi, sa�ş sonrası koşulsuz servis desteği ile 
devam e�rmek bizim için çok önemli. Denizde olduğunuz her an yanınızda olamasakda, herhangi 
bir ih�yacınız yada sorununuz da size bir telefon kadar yakında olabilmek amacıyla Türkiye’nin 
neresi olursa olsun, maksimum 24 saat içinde servis garan�si sunuyoruz. 
 Çünkü biliyoruz ki her ne kadar teknenin sahibi siz olsanız da, üzerinde yazan SanBoat 
markası; ailemizin, firmamızın ve ekip arkadaşlarımızın,  alın terini ve başarısını temsil ediyor.
 Bugün gelinen noktada, tamamı kendi bünyemizde yer alan Döküm, Montaj, Döşeme, 
Marangoz, Elektrik, Inox, Motor birimlerimizle üre�ğimiz Türk ve Dünya sularında sayısı 5500 den 
fazla teknemizle, ağırlıklı Avrupa olmak üzere 23 farklı ülkeye yapmış olduğumuz ihracatla 
sektörde lider konumda bulunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
 Hepsi, siz değerli dostlarımızın güvenliği, konforu ve mutluluğu için.

R. Hasan OĞUZTÜRK   

 The marine fans know that boating is much more than a leisure activity, it is a life style. 
Boating is a passion that embraces you, your family and friends. We started our journey 40 years ago 
with this passion. Our goal is not to produce so many yachts or to be the most profitable company. 
The most important value for us to supply you the most peaceful, remarkable moments which you 
will share with your beloved ones. Because of this principle whether our customer or not we always 
care the comments, suggestions and compliments of all sea lovers. Being leader in sector with 
combining  our experience and technology is indefinable happiness for us. In order to stay in top, 
details that make you special are so important.That is why we offer lots of alternatives like wood 
finishes and textile options in production stage.  You can customize the features of your boat to suit 
your personal pleasure. Our intelligent boat builders take great pride in their masterful craft. Every 
boat that leaves the boatyard is built and designed with knowledge and experience. 
 Becasue we believe that, ‘although you are the owner of the boat, the Mursan and 
SanBoat labels of her represents the exertion and success of our familiy and company.
 Today we proud with approximately  5500 boats that we produced for 23 
different countries.
 All are for your safety, comfort and happiness.

R. Hasan OĞUZTÜRK

Kalite Anlayışımız ve Değerlerimiz :
Tüm SanBoat ekibi olarak hepimiz, toplam kalite anlayışının öncelikle iyi ve doğru ham madde 
seçiminden başlayıp, tecrübeli ve ��z elemanlarla özenle yapılacak imalatla devam e�ğini ve teslim 
sonrası sınırsız hizmet anlayışı ile tamamlandığını çok iyi biliyoruz. İnanıyoruz ki gerçek hizmet ve 
kalite, teknelerimiz denize indikten sonra başlıyor. Çünkü bir tekneyi en iyi şekilde üretmek yeterli 
değildir. Amacımız tekne sahibinin her zaman teknesinden en iyi şekilde is�fade etmesini sağlamak 
olmuştur. 

Our Quality Mentality and Preferences :
We know that the quality starts with choosing the best raw material, continues with the experi-
enced craftmanship handled by professional staff and completed with after sales satisfaction. Today 
to produce a perfect boat is not enough. Our mission is to ensure the customers to get the maximum 
efficiency from their boats.

Renklendirmenin jelkot ile üre�min 
başlangıcında yapılmasıyla yıllarca 
teknenizin ilk günkü parlaklığının ve
canlılığının korunması.

Kaliteden ödün vermeyen, ��z ve 
sabırlı çalışmanın sonuncunda; 
sağlam, güvenli ve arzu edileni 
üretebilmek.

Being able to produce the desirable, 
strength and safety boats after hard 
and attentive works.

Dünyanın her yerine zamanında ve 
sorunsuz teslimat ile koşulsuz 
müşteri memnuniye�.

Distributing all around the world 
with quality and on time deliveries 
for customer satisfaction.

El ya�rması ile yapılan üre�min her 
aşamasını kat kat kontrol edebilme 
imkanı.

With the hand lay-up method it is 
possible to check the production 
step by step.

Sınırsız kalite anlayışı ile üre�mi 
detaylandırarak, teknenizde de 
evinizdeki konforu sunabilmek.

Hepsi siz değerli dostlarımızın güvenliği, 
konforu ve mutluluğu için...

Tüm teknelerimiz; CE ser�fikalı ve üç yıl gövde 
garan�li olup, yeni tekne alımlarında on yaşa 
kdar takas desteğimiz al�ndadır.

All our boats are CE certificated and have three 
hull warranty and under our trucking support 
up to ten years.

Through the unlimited quality and 
the creative details, we ensure your 
home comfort also at your boat.

By gelcoating at the first step of 
production, we ensure the brilliancy 
and saturation of the boat color like 
brand new for years.



705 CUDDY

 Ekonomi ve Konfor Bir Arada ! 

 Cuddy serisinin en küçük üyesi 705 Cuddy. Günübirlik geziler, su sporları, balık tutma gibi ak�vitelerin yanı sıra şaşır�cı ferahlıktaki kamarasıyla 2 kişinin 
2-3 gün boyunca karaya ayak basmasına gerek kalmadan konaklayabileceği şekilde dizayn edilmiş sahibine birçok farklı alterna�f sunan bir motoryat. 
 705 Cuddy istenildiğinde kalabalık aile gezileri için son derece dengeli, ekonomik ve rahat bir seyir imkanı sunarken, istenilirse adrenalin ve performans 
arayanlar için yaramaz bir çocuğa dönüşebiliyor. Güneşli bir ha�a sonu deniz keyfini yarıda kesmeyip, ertesi güne suyun üzerinde merhaba demek is�yorsanız; 
önerimiz 705 Cuddy.

 Neat Combination of Economy and Comfort !

 The starting boat of the Cuddy Series is 705 Cuddy. Daytrips, water sports, fishing and plus:  Comfortable cabin with 2 convertible 
beds. She pratically and economically presents you a smooth 2-3 days holiday on sea.
 Designing principle of her is simple: Maximum efficiency at daytrip ! Fishing, water sports, sunbath, party and fun all together. 
Hull shape of her promises you perfect balance, economy  and complete safety even in top speed with maximum passengers. 



Havuzlukta sancakta pilot koltuğu ve sancak arka kısımdan 
iskele öne doğru devam eden “L” oturma grubu 6-7 kişiyi 
ağırlayabilecek kapasitede. Havuzdaki tüm oturma gruplarının 
al� dolap ve eşya gözü olarak kullanılmaktadır.
İsteğe bağlı olarak, havuz zemin �k kaplama opsiyonu ile şık 
bir görünüm elde edebilirsiniz.

Thanks to ‘L Shape’ design of her, it is 
possible to have fun  on cockpit up to 7 
people. Under the cockpit cushions 
there are integrated storages.
Cockpit Teak Cover option makes her 
more impressive .

More than a table. The cockpit table could be 
used for meal.But it can also become 
comforable sunbathing deck or bed to sleep 
under the stars in summer nights. 

The Cockpit Lpg stove which could be installed 
(optionally) under the port side cushion, lets 
you easily cook delicious meals at outdoor.

It is possible to have cold drinks with marine 
refrigerator (12 V - optional) which is located 
under driver seat. If you don’t prefer it, you will 
have an extra storage space at there.

Teleskopik havuz masası keyifli sohbetlerde ve 
apera�f ih�yacında kullanılabileceği gibi, 
istenildiğinde indirilerek minder ile tamalanıp 
güneşlenmek veya sıcak yaz gecelerinde 
yıldızların al�nda uyumak için ideal.

Integrated and Telescopic  Stainless Steel Ladder is located on port side of the swimming platform. If you choose 
Fresh Water System, you will have washbasin inside the cabin console cupboard and swimming platform shower 
together. Do you prefer fishing while your family or friends prefers sunbathing ? 705 Cuddy proudly presents you 
plenty of space for plenty of fun.  With the help of livewell including cover lid and drain, your catched fishes will 
stay live whole day. If you don’t prefer fishing, same area also could be used as a spacious transom cupboard.

The ergonomic driver’s platform designed for maximize the driving pleasure. There is enough space for all accesso-
ries such as gps, remote control of spotlight, stainless steal lighter. Music system and portable fire extinguisher 
(standard accessories) are also located at driver’s platform.

Pla�orm iskele tara�a kapaklı Teleskopik Gömme Merdiven yer alıyor. Temiz Su Sistemini tercih etmeniz halinde, 
kamara içinde yer alacak lavabo-musluğa ek olarak, pla�orm duşuna da sahip olabilirsiniz. Aileniz ve 
arkadaşlarınız güneşin tadını çıkarırken siz balık tutmak mı is�yorsunuz? 705 Cuddy de hepsine imkan var. 
Pla�orm sancak tara�a yer alan tahliyeli balık livarı tu�uğunuz balıkların ve yemlerinizin her an canlı kalmasını 
sağlayacak. Aynı bölümü balık tutmadığınız zamanlarda, dilerseniz büyük bir dolap olarakta kullanabilirsiniz.

Akıllıca dizayn edilmiş ve sürüş keyfini maksimum sunmayı hedefleyen konsolda, ışıklı krom çakmaktan, gps e, 
projektör kumandasından kontrol anahtarına kadar her şeye yer var.  Aynı bölümde standart olarak sunulan 
Müzik Sistemi ve Porta�f Yangın Söndürücü de yer alıyor.

İskele tara�aki minder al�nda opsiyonel olarak 
sunulan gömme ocak; kamara içine girmenize 
gerek kalmadan ve koku problemi olmadan 
birbirinden lezzetli yemekler yapmanıza 
olanak sağlıyor.

Pilot koltuk al�nda bulunan marin buzdolabını  
(12 V - opsiyonel) tercih ederek, soğuk içecek 
keyfini teknenizde de yaşayabilirsiniz. 
Buzdolabı alterna�fini tercih etmemeniz 
halinde, bu alan dolap olarak kullanılabiliniyor.



705 Cuddy’nin kilitlenebilinir kayar kapı ile girilen kamarası, panoramik yan 
camları ve tavan hatch kapağı sayesinde oldukça ferah, yüksek ve aydınlık. Bu  
dizayn ile, serin ve yağışlı havalarda dahi, ister denizde, isterse marinada misa-
firlerinizle veya ailenizle yemek yiyip, sohbet edebilirsiniz.
Teknenizde mi kalmak is�yorsunuz?  Memnuniyetle. Kamara teleskopik yemek 
masasını  son derece hızlı ve basit bir şekilde iki kişinin rahat şekilde konaklayabi-
leceği hale ge�rebilirsiniz.

Thanks to the high ceilings, openable hatch door and two panaromic glass of the 
cabin with lockable sliding door, it is bright and comfortable enough to meet all 
your requirements. Do you want to stay in your boat ?  Of course it is possible. 
You can lower the cabin table and convert it to a comfortable bed for two people 
easily with few moves.

Bu teknede her şeye yer var. Kamara giriş merdiveni 
kaldırılarak kolayca ulaşılan bagaj alanı 270 litre 
hacminde. Bu alanda olta takımlarınızı, su kayaklarınızı 
ha�a dalış tüplerinizi dahi muhafaza edebilirsiniz.

Plenty of space for everything.   Stowage space under 
cabin below stairs has 270 liters volume. You can store 
your fishing equipments, water ski and diving tube.

Sancak taraf kamara girişinde yer alan ahşap konsol 
dolabı, temiz su sistemi tercih edildiğinde lavabo-musluk 
ile birlikte kullanılabilinir.

Kamara içinde yer alan aynalı ırgat dolabı 
sayesinde, güverteye çıkmanıza gerek kalmadan 
ırgat ve zincirinizi kontrol edebilirsiniz.

It is possible to convert the cabin console cupboard which 
is located starboard side of the cabin to a washbasin with 
optional fresh water system.

Thanks to cabin bow windlass and chain locker 
with mirror, there is no need to stay at deck for 
controlling the windlass and chain. 

İskele taraf kamara yatak 
bazası al�nda opsiyonel 
olarak sunulan marin 
tuvalet yer almaktadır.

Under the port side cabin 
cushions, it is possible to 
mount marine wc as an 
optional accessory.

Havuz Torpido Gözü



Güverte / Havuz
- Havuz (Kış) Brandası 
- Havuz Minder ve Döşemeleri
- Porta�f Yangın Söndürücü ve Yuvası 
- Krom Koç Boynuzu  ( 3 Ad ) 
- Krom Vardevela
- Krom Burun Makarası
- Krom Gömme Teleskopik Merdiven
- Krom Merdiven Tutamağı
- Krom Tutamaklar ( 2 Ad )
- Krom Çeki Mapası ( 3 Ad )
- Teleskopik Havuz Yemek Masası ve Minderi
- Porta�f Havuz Zemin Halıları
- Taylor Made Cam Çerçeve Takımı
- Kapaklı Irgat Yuvası
- Havuz Torpido Gözü
- Konsol Saat Paneli
- Havuz Gömme Bardaklıkları ( 2 Ad )
- Pilot Koltuk Alt Dolabı
- Havuz Buz Gözü Dolabı
- Gömme Havuz Dolabı
- Havuz Zemin Su Tahliyeleri
- Balık Livarı

Kamara / Mutfak / WC
- Kilitlenir/Açılır Hatch Kapağı  (1 Ad)
- Panoramik Kamara Camları
- Teleskopik Kamara Masası
- Kamara Minder ve Yas�kları 
- Kamara Konsol Dolabı (Sancak Taraf)
- Kamara Merdiven Al� Dolabı(270 lt)
- Kilitlenebilir Kamara Sürgü Kapısı
- Kamara Aynası
- Kamara Burun Zincir-Irgat Dolabı

Sistem / Elektrik    
- Yakıt Sistemi ve Yakıt Deposu (146 litre)
- Eletkrik Sistemi ve Kontrol Paneli
- Otoma�k Sin�ne Pompası
- Akü ( 72 Ah )
- Krom Bayrak Direği ve Silyon Lambası
- Navigasyon Lambaları 
- Işıklı Krom Çakmak
- Marin Korna
- Kamara Aydınlatma (Tavan) Lambası
- Havuz Zemin Aydınlatma Led Lambaları 
- Eşya Cepleri Led Aydınlatmaları
- Radyo-Usb-Aux Muzik Sistemi + Marin Hoparlörler
- Gövde Şerit Jelkot Renk Seçenekleri
- Seçilen Jelkot Renginde Havuz Yan Eşya Cepleri (4 Adet)

STANDART AKSESUARLAR

OPSİYONEL AKSESUARLAR TENTE ÖRNEKLERİ / TENT SAMPLES

GÖVDE ŞERİT JELKOT RENK SEÇENEKLERİ / HULL COLOUR GELCOAT STRIPE OPTIONS

STANDARD ACCESSORIES

Exterior 
- Mooring (Winter) Cover
- Cockpit and Deck Cushion Set
- Portable Fire Extinguisher
- Stainless Steel Cleats (3 pcs)
- Stainless Steel Deck Rails (2 pcs)
- Stainless Steel Bow Anchor Roller
- Integrated and Telescopic Stainless Steel Ladder
- Stainless Steel Ladder Handrail 
- Stainless Steel Aft Handles (2 pcs)
- Stainless Steel U Bolts (3 pcs)
- Telescopic Cockpit Dinettte and Cushion
- Cockpit Floor Carpets (Portable)
- Cockpit Windshield and Sideshield
- Bow Integrated Anchor Storage
- Glove Box
- Console Dashboard
- Deck Integrated CupHolders (2 pcs)
- Pilot Seat Under Storage
- Under Bow Integrated Storage 
- Cockpit Isolated Ice Box Storage
- Drain System   
- Livewell

Interior 
- Lockable Hatch  Door
- Panoramic Windows (2 pcs)
- Telescopic Dinette Table
- Cabin Cushions and Pillows
- Cabin Cupboard
- Stowage Space Under Below Stairs(270l) 
- Lockable Cabin Sliding Door
- Cabin Mirror
- Cabin Bow Windlass and Chain Locker

System / Electric    
- Fuel System and Fuel Tank (146 liters)    
- Electrical System and Switch Panel     
- Automatic Bilge Pump    
- Battery ( 72 Ah )     
- Telescopic Stainless Steel White Lamb and Flagpole    
- Navigation Lights    
- Horn    
- Lighter, Stainless Steel    
- Cabin Ceiling Light    
- Cockpit Floor Led Lights     
- Side Pocket Led Lights    
- Radio-Usb-Aux Music System + Marine Speakers    
- Hull Colour Gelcoat Stripe Options    
- Side Pockets at Choosen Hull Gelcoat Colour (4 pcs)    

- Porta�f Havuz Tentesi
- Kışlık Porta�f Havuz Tentesi
- Temiz Su Sistemi *
 *(Lavabo + Duş + Hidrofor + 60 litre Su Deposu)
- Havuz Lpg li Gömme Ocak
- Havuz Buzdolabı (12 V-50 litre)
- Manuel Tuvalet
- Uzaktan Kumandalı Projektör
- Bağlama Se� * 
*(4 Adet Usturmaça + 2 Adet Bağlama Hala�)
- Güverte Güneşlenme Minder Takımı (2 Adet) 
- İlave Akü + Çi� Akü Şalteri  
- Akü Şarj Sistemi 
- Krom Su Kayağı Brake�
- Su Al� Led Aydınlatma
- Havuz Zemin Tik Kaplama (Bordürsüz)
- Gps + Balık Bulucu
- Elektrikli ve KontroI Panelli Irgat (Zincir + Çapa)
- Zehirli Boya 

- Bimini Top
- Bimini Top for Winter Usage
- Fresh Water System * 
 *(Sink+Shower+Water Pump+60 l Water Tank)
- Cockpit Lpg Stove
- Cockpit Refrigerator (12 V-50 liter)  
- Manual Toilet
- Spotlight With Remote Control
- Mooring Set *
* ( 4 pcs Fender + 2 pcs Mooring Rope)
- Deck Sunpad (2 pcs)
- Extra Battery + Battery Selector Switch
- Battery Charger
- Stainless Steel Ski Towing Bar
- Underwater Led Lights
- Cockpit Teak Cover 
- Gps + Fish Finder
- Windlass ( Galvanized Chain + Anchor)
- Antifouling

Porta�f Havuz Tentesi
Bimini Top

Kışlık Porta�f Havuz Tentesi
Bimini Top for Winter Usage

Havuz(Kış) Brandası
Mooring(Winter) Cover

Beyaz/White Bordo/Claret Red Lacivert/Navy Blue Cam Göbeği/Aqua Blue

TEKNİK ÖZELLİKLER
Tam Boy
Su Ha� Boyu
Tam En
Ağırlık (motorsuz)
Kapasite
Yatak Kapasitesi
Motor (dıştan takma)
Max. Hız
Yakıt Deposu
Temiz Su Deposu (ops.)
Menzil (150 hp motor ile)

CE Dizayn Kategorisi

7,05 m
6,05 m
2,40 m

1200 kg
7 kişi
2 kişi

115 - 175 hp
48 mil
146 lt

60 lt
135 mil

C

TECHNICAL FEATURES
Length Overall
Length at Waterline
Width
Weight (without engine)
Capacity
Berth Capacity
Engine (outboard)
Speed Max.
Fuel Tank
Water Tank (opt.)
Range (with 150 hp engine)

CE Desing Category

7,05 m
6,05 m
2,40 m

1200 kg
7 people
2 people

115 - 175 hp
48 mil
146 lt

60 lt
135 mil

C
Bu katalogda yer alan fotoğraf ve grafiklerde gösterilen aksesuarların tamamı standart ekipmana dahil olmayabilir. Opsiyonel ve standart aksesuarlar katalogda ayrıca belir�lmiş�r. Teknelerin model yıllarına göre standart-opsiyonel aksesuarlar ve spesifikasyonlar değişiklik gösterebilir. Mursan 
LTD. ŞTİ. bu katalogda yer alan ürünler ve içeriklerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Teknik özelliklerde belir�len, maksimum sürat değerleri seçilecek opsiyonel aksesuar ağırlıklarını, hava-deniz şartlarına ve teknenin yük durumuna göre +/- %15 değişiklik 
gösterebilir.
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