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SRF Colin Archer 50 Prijs op
aanvraag

de vraagprijs is een vanaf prijs

Afmetingen (m) 18.26/15.93 x 4.80 x 2.50 Ref.nr. 150609

Ligplaats Omgeving van Harlingen Bouwjaar Nieuw

Prijsinformatie de vraagprijs is een vanaf prijs Materiaal staal

Visie Doeve Makelaars

Nieuw te bouwen Colin Archer die volledig semi custom built gebouwd en geleverd wordt door een
Scheepswerf die haar sporen in de jacht- en scheepsbouw ruimschoots heeft verdiend. Dit tezamen met een
uitstekende jacht architect Olivier van der Meer (o.a. bekend van de Puffin en Zacca ontwerpen) staat voor een
kwalitatief en degelijk schip waarvoor geen zee te hoog is. Deze spitsgatter wordt volledig vaarklaar geleverd.
Standaard is ze voorzien van een zelflozende kuip, zeer goede isolatie, dubbel glas, centrale verwarming en
een 125 Pk diesel motor. Kotter getuigd maar ook een kits tuig bestaat tot de mogelijkheden. Wenst u andere
afmetingen dan is dat zeker mogelijk. Heeft u bijvoorbeeld liever een kielmidzwaard dan is dat ook te
realiseren. Alle mogelijkheden zijn bespreekbaar en ze kan geheel naar uw wensen en behoeften worden
gebouwd en afgebouwd.

Onze aanbieding is geheel vrijblijvend. Gegevens worden geacht juist te zijn, doch worden niet gegarandeerd. Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Bemiddeling Jachtmakelaars van de Hiswa
Vereniging. Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
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Algemene informatie
Werf: Scheepsreparatie Friesland B.V, NL-Harlingen
Ontwerper / Architect: Olivier van Meer Design B.V., NL-Wijdenes
Romp vorm: S-Spant
Romp materiaal: staal
Dek materiaal: staal
 teak in kuip
Opbouw materiaal: staal
Bouwwijze: spitsgat
 2 waterdicht(e) schot(ten)
 zelflozende kuip
 roestvast stalen bolders
 teak op kuipbank
 teakhouten potdeksel
 zwaar gebouwd
Kiel: langkieler
Besturing: hydraulisch
 stuurwiel
 nood helmstok
Ramen: dubbel glas
Waterverplaatsing (ca.): 27 ton
Doorvaart hoogte (ca.): 23,60 m
Kleur / Conservering: na de bouw gezandstraald
 2 componenten systeem
 anti-slip dek
CE certificering: A
Geschikt voor / als: ocean going
Algemene informatie: De zeilen zijn volledig vanuit de stuurstand te bedienen.
 goede vaareigenschappen
 Levering in overleg.
Aanvullende informatie: Veel roestgevoelige plaatsen uitgevoerd in roestvast staal.
 nieuw schip
  

Technische informatie
Motorvermogen: 125 pk
 92 kW
Bouwjaar motor: nieuw
Brandstof: diesel
Brandstoftank (ca.): 1000 liter
Koelingsysteem: natte uitlaat
Voortstuwing: 3 blads schroef (Varifold)
 watergesmeerde schroefas
Koppeling: hydraulisch
 reductie 2,50:1
Verwarming: Post Marine centrale verwarming
 op diesel
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 radiator(en)
Air conditioning: optioneel
Motorinstrumenten: aanwezig
Boegschroef: optioneel
Hekschroef: optioneel
Stroomvoorziening: 24 / 230 Volt
 230 Volt walstroom aansluiting
 mainmaster control
 professioneel geinstalleerd systeem
Acculader: Victron Quatro combi omvormer/lader
Laadstroomverdeler
(scheidingsdiode):

aanwezig

Aardlek schakelaar: aanwezig
Generator: optioneel
Dynamo: 2x dynamo
Omvormer: Victron Quatro combi omvormer/lader
Drinkwatertank (ca.): 1000 liter
Waterdruksysteem: elektrische waterpomp
Warm watersysteem: boiler via 230 Volt en motor koelsysteem &
 via centrale verwarming
Vuilwatertank (ca.): 300 liter
Diesel waterseparator: aanwezig
Machinekamer: geisoleerde motorruimte
Lens/bilgepomp: 2x elektrische pomp
 3x handpomp
Gas systeem: aanwezig
Aanvullende informatie: LED verlichting
 lucht compressor
  

Accommodatie
Isolatie: 60 mm PU geschuimde isolatie
 goede geluidsisolatie
Hutten: 3
Slaapplaats / Kooi: Voor: 1x 2-pers
 Bakboord hut: 1x 2-pers
 Stuurboord hut: 1x 2-pers
Plattegrond (niet op schaal): zie bijlage
Badkamer: 1x douchecabine
 thermostaat kraan
 wasbak met warm & koud stromend water
Toilet: 1 elektrisch toilet
 wasbak met warm & koud stromend water
Kombuis / keuken: langsscheeps
Kooktoestel: 4-pits kooktoestel
 op gas
 in combinatie met de oven
 cardanische ophanging
Oven: gasoven &
 grill
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Koelkast: 1x 100 ltr koelbox
Vriezer: 1x 100 ltr vriesbox
Werkblad: HPL
Wasbak: roestvast stalen wasbak
Waterkraan: mengkraan met warm & koud stromend water
Entertainment: flatscreen TV
 Bose stereoset
  

Navigatieapparatuur
Navigatie apparatuur: kompas
 Fluxgate elektrisch kompas
 GPS
 automatische piloot
 kaartplotter (2x screen)
 windset
 marifoon met DSC
 echolood / dieptemeter
  

Tuigage en zeilen
Tuigage type: kotter getuigd
Mast: aluminium mast
Giek: aluminium
Kluiverboom / Boegspriet: stalen kluiverboom
Lieren: 3x elektrische schoot lier
 2x val lier
 2x schoot lier
Zeilen: grootzeil 72 m2
 stagzeil 36 m2
 genua 80 m2
 Polyant offshore quality
Rol reefsysteem: rolfok reefsysteem
 rolreef voorstag
Extra informatie: kluiverboom
 huik
 roestvast stalen staand want
  

Uitrusting
Ankergerei: elektrisch ankerlier
 80 m ankerketting
 Pool anker
Reling / Preekstoel: roestvast stalen zeereling
Bijboot: 2,75 m bijboot met buitenboord motor 12 Hp 4-stroke
Veiligheid: reddingsvlot 1x 6-pers
 4x brandblusser
 FM200 brandblusser
 rookmelder(s)
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Aanvullende informatie: passarelle loopplank
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