
standaarduitvoering luxe uitvoering

€ 50.500,- (Incl.) €  77.000 (Incl.)

casco 

ontwerp Martin Bekenbrede Martin Bekenbrede

keur CE CE

bouwmateriaal gestraalde staalplaat gestraalde staalplaat

lengte 7,6 meter 7,6 meter

breedte 2,75 meter 2,75 meter

diepgang 0,65 meter 0,65 meter

waterverplaatsing 2500 kg 2500 kg

kuip ruime zelflozende kuip, motor geheel onder de kuipvloer ruime zelflozende kuip, motor geheel onder de kuipvloer

bolders rvs 4 stuks rond 60 1 stuks rond 75 4 stuks rond 60 1 stuks rond 60

middenbolders 2 stuks rond 60 1 stuks rond 60

voortstuwing

standaard motor Lombardini LDW 702M 2 cylinder 20 pk Lombardini LDW 1003M-1, 30 pk

bedieningspaneel standaard luxe paneel standaard luxe paneel

motorbediening Teleflex zijmontage Teleflex zijmontage 

schroefas rvs 25mm in watergesmeerde koker, afdichting d.m.v. Volvo seal rvs 25mm in watergesmeerde koker, afdichting d.m.v. Volvo seal

koppeling  flexibel flexibel

boegschroef 125mm ingelaste stalen koker 125mm ingelaste stalen koker

ventilatie elektrische ventilatie in het motorruim

brandstofsysteem

brandstoftank kunststof 51 liter kunststof 51 liter

brandstoffilter CAV filter met waterafscheider CAV filter met waterafscheider

brandstofoverloop Vetus type FSA Vetus type FSA

brandstofmeter Vetus brandstofmeter

uitlaatsysteem

spiegeldoorvoer RVS 45mm RVS 45mm

waterlock kunststof 40/45/50mm kunststof 40/45/50mm

beluchter kunststof met klep kunststof met klep

stuursysteem

koker staal ingelast staal ingelast

roerkoning staal deelbaar middels flenzen 30mm staal deelbaar middels flenzen 30mm

lager taatspot met bronzen binnenbus taatspot met bronzen binnenbus

noodstuurinrichting vierkant op roerkoning met noodhelmstok vierkant op roerkoning met noodhelmstok

bediening hydraulisch 60 KGF met kortsluitkraan hydraulisch 60 KGF met kortsluitkraan

stuurwiel 50 cm chroom Ht/hoepel 50 cm chroom Ht/hoepel

Danish Rose 25



elektrisch systeem

accu 12v/90Ah AGM Deep Cycle Batt. 12v/220 Ah 

accubak bak Kunststof Kunststof

bedieningspaneel 6 schakelaars voorzien van zekeringen 6 schakelaars voorzien van zekeringen

boordlichten x boord- hek en toplicht 

boegschroef x boegschroef 30 kg

diversen kussens optioneel kussens optioneel

kabelaring 96mm met rvs bevestiging en 

handlenspomp 25mm seaworld 25mm seaworld

vlaggenstok met houder en vlag met houder en vlag

landvasten 2 stuks 10mm navy 10 m1 2 stuks 10mm navy 10 m1

anker met ankerlijn anker met ankerlijn

tent tent met RVS frame

stootwillen 2 stuks 16x60 donkerblauw 2 stuks 16x60 donkerblauw


