Standaard uitvoering 2010
Specificaties
Lengte over alles
Breedte (over alles)
Diepgang
Doorvaarthoogte
Gewicht
Motor
Motorvermogen
Maximale snelheid
Inhoud brandstoftank
Dikte polyester romp (gemiddeld)
Dikte polyester dek (sandwich constructie)
CE keuring categorie
Comfort
Cabrioletkap met oprolbaar voorraam en schuin achterzeil
Zit- en rugkussenset (10cm dik met piping en knopen)
Teakline vloer (gehard kunststof) met zwarte bies, volledig verlijmd en onderhoudsvrij
Brede opstap met opbergruimte voorzien van massief teak trede
Teakline koffietafel met massieve randen; uitklapbaar op voet
Rondzit in achterschip
Kabelaring 7 cm met handgeknoopte kopleguaan
Roestvrijstalen railing rond achterzit met verhoogde rugkussens
Grote bakskisten in de banken
Extra isolatie motorruim (lood/bitumen) en demper op waterlock
Geïsoleerde koelkist in bakskist (60 ltr) incl. koelelementen
Algemeen
Overnaadse romp
Ankerkluis verwerkt in het voordek, zelflozend
Keuze standaard rompkleuren in combinatie met standaard dekkleuren
Stuurconsole met teak dashboard en teak/ roestvrijstalen stuurwiel
Uitgebreid VETUS dashboard (Nostalgica) incl. voltmeter en dieselniveaumeter
Antifouling aangebracht op 2 componenten epoxy primer
Roestvrijstalen motorbediening (Vetus)
Roestvrijstalen bolders (6 stuks), ingelamineerd in dekconstructie en fenderogen
Roestvrijstalen vlaggenstokhouder
Striping en logo's
Navigatie en Veiligheid
Hoofdschakelaar in afsluitbare bakskist
Roestvrijstalen sleepoog, ook geschikt voor trailerlier
Verlichting 360 ° rondom schijnend; uitneembaar
Antislip op het dek
Roestvrijstalen waterafvoer in de kuip en handlenspomp
Brandblusser
Voortstuwing
Motorfundatie met houten spanten en ingelamineerde stalen strips
Watergesmeerd schroefassysteem
Waterafscheider / groffilter / brandstofafsluiter
Standaard kleuren
Romp: Off white, Ivory, Navy blue / Dek: Off white, Ivory
Kap: Dune beige, Hemp beige, Navy blue, Zwart
Kussens: Dune beige, Hemp beige, Navy blue, Zwart
Piping en knopen standaard in de kleur van de kussens

De werf behoudt zich het recht voor prijzen en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Genoemde prijzen zijn inclusief 19% BTW en gelden vanaf 1 januari 2010.
Levering af werf Woudsend.

630 Lounge
6.30 m
2.46 m
0.55 m
0.93 m
1400 kg
Vetus
28 pk
38 km/u
55 ltr
14 mm
35 mm
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