Maril 890 Classic specificatie’s

Vraagprijs € 87.500,-

EXTERIEUR
Romp
RVS uitlaat

Robuuste kabelaring 96 Ø mm met grote kopleguaan

RVS luchtinlaten voor de motorruimte

Onderwaterschip met geïntegreerde sprayrails

RVS stootstrip aan beide zijkanten

Onderwaterschip voorzien van Sikkens Heavycoat primer

RVS Hak

Onderwaterschip voorzien van 2 lagen Sikkens Chloorrubber anti-fouling

RVS Roer met roerlager
Dek/opbouw
4-delig windscherm met getint veiligheidsglas, neerklapbaar.

2 RVS ruitenwissers, Speich

1 Vluchtluik 50 x 50 cm afsluitbaar

RVS steun en paal voor anker en/of toplicht

1 klapluik bij instap salon, afsluitbaar

Ankerkluis met 1 luik, zelflozend

4 vaste patrijspoorten

Navigatie verlichting

2 te openen patrijspoorten ; 1 x toilet , 1 x keuken

RVS Zelflontluchtende dieselvuldop

RVS railing rondom

RVS Zelfontluchtende schoonwater vuldop

RVS dakrailing op kajuit

Vuilwater afzuigpunt op het achterdek

3 RVS bolders op het dek

Luxe buiskap (Markilux ®) voorzien van dubbele rits, zijramen,

6 RVS kikkers op het dek

ontluchtingssluis en RVS frame, eenvoudig integreerbaar op cockpit

RVS vlaggenstokhouder, RVS bus, vlaggenstok en vlag

Schuin achterzeil

Kuip
Massief teakhout op kajuit

Teakhouten instaptreden (breed)

Massief teakhouten instrumenten paneel ( gelakt )

2 zeer grote opbergruimten onder de zitbanken

Massief teakhouten potdeksel

2 comfortabele zit- en rugkussens in de bestuurdersstoelen

Massief teakhouten bestuurdersstoelen incl. armleuningen

Zit en rugkussens voor de rondzitbank

draai- , voor- en achteruit verstelling voor bestuurdersstoelen

RVS voetsteunen met massief teakhout afgewerkt

Massief teakhout op motordeksel

RVS morsebediening ( gashendel )
RVS zelflozers 4 stuks

INTERIEUR
kajuit
Rondzitbank met opbergruimte onder alle zittingen

Volledige betimmering tegen de wanden ( gelakt )

Teakline vloer HPL

Demontabele rugleuning voor in de rondzit

2 laden in de keuken met snapsluiting

3 losse bedpanelen incl. twee kussens voor 2-persoons bed ( 2,00 m)

Zit- en rugkussens voor de rondzitbank

2 kastjes voorin de kajuit

Gordijntjes voor alle patrijspoorten en het vluchtluik

6 stuks verlichting opbouw

Teakhouten interieur op klassieke wijze ingebouwd

Hang/legkast met roede

Keuken
Koelkast 65 liter met vriesvak

Teakhouten betimmering, gelakt

Keuken werkblad Getalit®

Diverse bergkasten en laden, gelakt

2- pits spirituskooktoestel

RVS wasbak

2 stuks verlichting

RVS Mengkraan

Natte Cel
Handpomp toilet

Gordijntje voor het te openen patrijspoort

RVS spoelbak en handdouche

Deur naar elektrische installatie

Douchebak met teak blokrooster

Massief teakhouten schuifdeur

Maril 890 Classic

Algemene scheepsgegevens
Lengte :

8.90 mtr

Tankinhoud brandstof:

2 x 85 liter - RVS tanks

Breedte:

2.70 mtr

Tankinhoud schoonwater: 2 x 85 liter - RVS tanks

Doorvaarthoogte: 1.55 – 2.20 mtr

Tankinhoud vuilwater:

1 x 130 liter - RVS tank

Diepgang:

0.70 mtr

Stahoogte kajuit:

1.60 mtr

Materiaal :

DSM Polyester

Bedlengte:

2.10 mtr

Technische installatie
Yanmar 4JH4E 54 Pk dieselmotor 3200 tpm (interkoeling)

Dubbel geïsoleerde motorruimte

Handbedienbare hoofd brandstof afsluiter

Handbedienbare bilgepomp

Automatisch motorruimte brandblussysteem "Fire Pro"

Boegschroeftunnel ingelamineerd

Elektrische bilgepomp Whale®

Hydraulische stuurinrichting incl. kortsluitkraan

Wierfilter

RVS schroefaskoker, RVS schroefas en zinkanode

Hydrofoor Whale®

Actief watergesmeerd Vesconite schroefas afdichting

Doucheruimte afzuigpomp Whale®

Geurfilter t.b.v. vuilwatertank

Vuilwaterpomp Whale®
Instrumenten
Overzichtelijk schakelpaneel met 12 thermische schakelaars

Toerenteller

Brandstofmeter

Urenteller

Schoonwater niveaumeter

Oliedrukmeter

Vuilwater niveau meter

Elektrisch systeem
1 x 102 Ah start accu (boegschroef en start) onderhoudsarm

1 x 105 Ah semi-tractie onderhoudsarme accu

12 V en 220 Volt stopcontact in keuken

Hoofdschakelaar voor lichtgroep accu's

12 V en 220 Volt stopcontact voor in de kajuit

Startonderbreker/hoofdschakelaar voor de start accu

Diodebrug

Voorbereiding installatie van walstroom( bedrading )

Overzichtelijke zekeringenkast onder de trap bij salon instap

9 stuks verlichting (opbouw)

Overzichtelijke zekeringen kast in de technische ruimte

Volledige navigatieverlichting met demontabel anker/toplicht

Verlichting in de technische ruimte en onder de salontrap

Noodstop beveiliging/dodemansknop ( > 75 Pk )

Overige accessoires
3 fenders

Naam en plaatsnaam op het schip

3 lijnen

RVS 8 Kg anker met 20 mtr ankerlijn

120 liter diesel

Stuurwiel naar keuze

Uitgebreide CE - handleiding

Reserve zekeringen

Motorisering mogelijkheden

zoals hierboven beschreven

i.p.v.Yanmar 56 pk:
Yanmar 75 pk 4 cilinder turbodiesel incl. Aquadrive

€ 109.000,-

Yanmar 100 pk 4 cilinder turbodiesel incl. Aquadrive

€ 112.000,-

Yanmar 125 Pk 4 cilinder turbodiesel incl. trimvlakken en Aquadrive

€ 115.000,-

Accessoires

Maril 890 Classic

Teakhout betimmering
Betimmering teakdek massief 14 mm
Betimmering teakvloer massief 14 mm

€ 6.400

V

€ 5.200

Teakhouten fenderlijst rondom ( robuust uitgevoerd )

€ 2.825

Meerprijs Corian® werkblad in de keuken en natte cel

€ 3.000

Comfort en techniek
Dieselkooktoestel met verwarming i.p.v. standaard kooktoestel
Boiler 16 litr RVS
Webasto hetelucht verwarming incl. 3 uitstromers
3 extra uitstromers voor Webasto heteluchtverwarming
Teaktafel, gelakt met poot en 3 x steun, tafel model naar keuze

€ 2.350

V
V
V
V

Radio/cd/mp3 speler met ( interieur ) speakers

Hor in vluchtluik
Doorlopende buiskap incl. ramen en gordijnen i.p.v standaard

€ 500
€ 800
€ 225

V
V
V

Tentzeil recht naar beneden valk achter de bestuurdersstoelen

€ 1.175
€ 175
€ 2.100
€ 675

Zonnedek/2-persoons bed achterin de kuip
Zwemtrap

€ 3.250

€ 775

extra speakerset in de kuip ( waterproof )
Koelkast 65 liter incl. vriesvak

€ 1.400

€ 1.100

V

Zwemplateau, compleet met 2 treden, met massief teakhout afgewerkt

€ 875
€ 3.250

Vaarcomfort
Boegschroef 55 Kgf

V

€ 3.250

V

€ 1.350

RVS scheepshoorn set met RVS afdekkap
Diepte- snelheidsmeter en Kompas

€ 400

Roerstandaanwijzer ST 60

€ 975

Kaartplotter ( kleurenplotter )/ GPS incl. waterkaarten - Raymarine 435I

€ 1.850

Stuurautomaat Raymarine Raythion ST 6001 compleet

€ 3.750

Marifoon RS81 incl. sprietantenne en (naar keuze) railing/deksteun (RS82 + € 275)

€ 1.750

Ankerlier compleet met 25 mtr RVS ketting, 10 kg RVS anker en RVS ankerrol

€ 2.850

Energie voorziening
Mastervolt acculader 50 Ampère, incl. Marinco contactdoos en 15 mtr kabel

V

€ 1.625

Mastervolt omvormer 1200 watt incl. afstandbediening, incl. omschakelswitch

€ 2.950

Mastervolt combilader/omvormer 100 ampère/2000 watt, en 3e 105 Ah accu

€ 4.350

Kuip accentueer verlichting LED 6 stuks

€ 675

Mastervolt accumonitor / verbruiksmeter BTM
220 V aansluiting (extra) per stuk
12 volt aansluiting (extra) per stuk
Toilet elektrisch i.p.v. handpomptoilet

€ 750

V
V
V

€ 100
€ 75
€ 1.175

Overige accessoires
Kabelaring 120 mm i.p.v. 96 mm kabelaring

€ 1.125

RVS touwsnijring om de schroefas
Buitendouche in opbergruimte achterop het dek

€ 325

V

Dekwaspomp incl. dekaansluiting, 12 mtr slang en spuitpistool
Geuzenvlag en RVS geuzenvlaghouder voorop de railing

€ 550

V

Hoes voor de buiskap per stuk

€ 100
€ 150

3 RVS klokjes, klok, hygrometer en barometer
Teakhouten bekerhouder ( ongelakt ) per stuk

€ 400

€ 500

v

€ 50

