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Rijnlandvlet 1050 O.C.W ( windscherm)

Casco
- Rompvorm is rondspant en de beplating is overnaads.
- Beplating romp en schotten 5mm, opbouw 4mm gestraald scheepsbouwstaal.
- Spantafstand 50mm, materiaal plat 40x8.
- In het schip bevinden zich twee waterdichte schotten.
- Golfbreker / voetlijst doorlopend rondom het schip.
- Steunstrip voor de kabelaring en kopleguaan.
- Gasbun in het achterdek voor twee flessen, met flush luik.
- Dubbelplaats balansroer, brons gelagerd.
- Zelflozende kuip met twee flush luiken, U-bank en twee hoekbanken.
- Flush luik in het voordek t.b.v. berging.
- Stuurstand.
- Inspectiekoker boven de schroef.
- Gaten t.b.v. poorten, luiken, ventilatie en beluchting.
- Alle aan af en doorvoeren.
- RVS loospijpen in het gangboord.
- RVS ankerkluispijp met stalen kettingbak.
- RVS dubbele bolders.
Technische uitvoering
- Vetus/Deutz viercilinder dieselmotor type Dt4.70 met een vermogen van
50 KW ( 70pk) met een hydraulische keerkoppeling type ZF25 2.5:1
- Uitgevoerd met natte uitlaat en warmtewisselaar.
- Het geheel flexibel ingebouwd op een zware fundatie en aangesloten op een
watergesmeerde schroefasinstallatie, RVS rond 40mm, d.m.v. Python Drive.
- Hydraulische besturing (125 KGM) met terugslagklep en teak stuurwiel,
noodhelmstok aanwezig.
- Machinekamer isolatie met motoromkasting en isomat/acousticab platen.
- Ingelaste brandstoftank met slingerschot, waterzak, tankmeter, inhoud 350
liter.
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- Elektrische installatie 12 volt, dubbelpolig, gezekerd en gelegd in goten
voorzien van een schakelpaneel en accukeuzeschakelaar. (2x accu 165 amp/h).
- Warm en koudwater installatie met hydrofoor en boiler. ( 40 ltr.)
- RVS watertank 350 liter met tankmeter.
- Gasinstallatie met 2 flessen.
Betimmering en interieur
- Teak interieur volgens de standaard uitvoering met de volgende indeling:
- Voorpiek: Eigenaarshut met V-kooi met hang/legkast en veel bergruimte.
- Aan BB: U-bank ( 2pers. Bed ), douche/toiletruimte met kastjes onder het
gangboord.
- Aan SB: kombuis met 3-pits kookplaat, 105 ltr koelkast, kastjes onder het
gangboord en aanrecht en bergkastje tegen het schot.
- Toiletruimte bekleed met formica( white stripe) en betegelde vloer.
- Materiaal plafond van Forbo meubelbekleding.
- Aanrechtblad van essen.
- Plafond en scheepshuid volledig geïsoleerd met steenwol.
- Stoffering en gordijnen ( stelpost € 4500,00).
- Hang en sluitwerk van gepolijst koper.
- Teak handgrepen op het roefdak.
- Teak schuifluik.
- Teak kajuitdeurtjes met bossingpaneel.
- Teak kuipbankdeksels.
Schilderwerk
- Binnen en buiten geheel volgens 2-komponentsysteem verfsysteem.
- Binnenbetimmering 3x afgelakt met pu/lak satin.
- teakhout buiten onbehandeld.
Uitrusting
- Koelkast RM 7400l 105 ltr.
- Kookplaat Eno rvs 3-pits.
- Verwarming Eberspacher Airtronic D4
- RM 69 handpomptoilet.
- Binnenverlichting type halogeen spot.
- RVS insteekmastje met ankerlicht.
- Navigatieverlichting in teak bakjes ( boordlichten).
- Rhigo vlucht/ventilatieluik met hor.
- Rhigo patrijspoorten klapbaar 375x175 KR met hor.
- Rhigo 5-delig windscherm met twee ruitenwissers, geplaatst op een teakhouten
opstaande rand met een enveloppe t.b.v. schuifluik
- Luchthoorn type Sonabel T36.
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- Afsluitbare ventilatieroosters op het roefdak.
- Kabelaring met kopleguaan.
- Handankerlier met 30 mtr ketting en een poolanker van 16KG.
- Brandblusinstallatie.
- 4x meerlijn, 4x fender, vlaggenstok met vlag , teak pikhaak.
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Extra voorzienigen Rijnlandvlet 1050 O.C.W.
TEAK DECKS
- Teak decks op het voordek, achterdek en de gangboorden.
- Teak decks op het roefdak.
- Teak kuipvloer.
Bovenstaande teak decks, gemaakt van 20mm massief teak gelegd
in rubber compound, meelopend met de scheepsrondingen.
FLEX TEAK
- flexteak decks op het voordek, achterdek en de gangboorden.
- flexteak decks op het roefdak.
- flexteak kuipvloer.
Bovenstaande uitgevoerd met flexteak decks, watervast verlijmd in een rubber
compound, meelopend met de scheepsrondingen.
- Teak uitgevoerd 5 delig windscherm
- Teak kuiprand.
- Teak kajuitvloer met essen bies.
- Kussens op de buitenbanken ( stelpost).
- Sprayhoodkap met achterzeil. ( stelpost).
- Douche in de toiletruimte, met thermostaatkraan.
- Buiten douche in de kuip, met thermostaatkraan.
- Grohe Europlus luxe sanitair en thermostaatkranen.
- Jabsco Still toilet met grote pot, doorgespoeld met leidingwater
- Boegschroef 3KW in de loefbeiter.
- Hekschroef 3 KW.
- Mastervolt acculader/sinsomvormer 12-2000-100 met een 230 volt
Installatie met walstroomaansluiting.
- LED binnenverlichting met dimmers.
- Elektrische ankerlier.
- Teak houten buitentafel in de kuip.
- Audio/ TV/ en nautische instrumenten nader te bepalen.
Geleverd met CE certificaat cat. C.
Van toepassing zijn de NJI / Metaalunie voorwaarden.

