Specificaties:
•

Bouwers:

Claasen Jachtbouw en F. Bloemsma Aluminiumbouw

•

Ontwerp:

deVosdeVries design – Naval Architecture

•

Rompmateriaal:

Aluminium

•

Lengte incl. roer:

8,80 meter

•

Lengte waterlijn:

8,17 meter

•

Breedte:

2,50 meter

•

Breedte incl. berghout:

2,60 meter

•

Diepgang:

0,85 meter

•

Doorvaarthoogte:

1,40 meter

•

Gewicht:

2.950 kg (incl.Hybride aandrijving)

•

CE Categorie:

C

•

Kuip:

Zelflozend

•

Motor:

Volkswagen Marine TDI 265-6 of TDI 165-5 Hybride (7 kW) of diesel
uitvoering

•

Brandstof:

Diesel

•

Maximum snelheid:

30 knopen (56 km/u)

•

Muziek systeem:

JBL met subwoofer en iPod / iPad aansluitingen

Uitgebreide specificaties:
•
•

Vloer en gehele interieur in teak
Aan boord een ruim toiletcompartiment en 7 luiken, waarvan de meeste voorzien van dubbele gasveren en allen
volledig afsluitbaar. Zo kan de boot onafgedekt weggelegd worden, met alle kussens en stootwillen veilig achter slot
en grendel. Alleen de stuurstand dient afgedekt te worden, deze hoes wordt standaard geleverd

•

In de kuip een bier rail die omgetoverd kan worden tot eettafel voor 4 personen of bed. Met de soft top creëert u zo
een gezellig slaapgedeelte terwijl de wc deuren nog steeds open kunnen. Daarnaast kan ook gekozen voor een
achterdek soft top, waardoor er 2 extra slaapplaatsen gecreëerd worden
Een centrale stuurpositie, zorgt voor maximaal overzicht en gezelligheid
De kussens worden standaard geleverd met stof naar eigen keuze. Inclusief de kussens van het zonnedek. De
sierkussens zijn optioneel, waarbij gekozen kan worden uit een reeks van prachtige en originele designs met
begeleidend advies van Equilibre Interiors
Standaard voorzien van een water gespoeld elektrisch toilet, spoelbak, dekwasinstallatie en dekdouche
Drinkwatertank van 50 liter en een vuilwatertank van 25 liter
Hydrofoor waterdruksysteem
2 Koelkasten van 36 liter
2 Red top start accu’s en 1 service accu 12V-150Ah
2 Stopcontacten; 1 van 12V en1 van 230V-350W
Ingebouwde kuipverlichting
Ingebouwde navigatie verlichting en voorzien van een rondschijnend toplicht
Daarnaast ook standaard voorzien van een vlaggenstok en vlag, anker, ankerlijn, ankersteun in luik, landvasten,
stootwillen en waterskipaal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het roer is aluminium geprofileerd, de kop met teak bekleed
Het stuurwiel is een teak hoepel met een doorsnede van 120 cm en aluminium spaken
Hydraulische stuurinrichting
Schroef, 4-bladig brons
Schroefas RVS, watergesmeerd
Boegschroef, sidepower 4,6 hp
De inhoud van de brandstoftank is 2 x 125 liter en de boot is voorzien van een brandstofverbruik meter
Automatisch sensor gestuurd brandblussysteem ingebouwd in de motorkist
De Coastkey, een draadloze dodemansknop, geeft u de mogelijkheid om vrij aan boord te bewegen. Als de
CoastKey 10 tot 15 meter verwijderd is van de boot, wordt de startonderbreking geactiveerd, zo wordt de boot ook
nog beveiligd tegen diefstal

Opties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soft top achterdek
Bimini
Dekzeil
Sierkussens
Boiler en warmwatervoorziening
Extra spoelbak in plaats van een koelkast
Toiletcompartiment in afwijkende kleur gespoten
Extra kastruimte in toiletcompartiment
Walstroom aansluiting
Kleur schilderwerk en hoogglans i.p.v. mat
Roer beschildert naar keuze
iPad met navigatie systeem, standaard en waterdichte hoes

