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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Specificaties Spider:
Lengte o.a.:
Breedte o.a.:
Diepgang:
Doorvaarthoogte:
Waterverplaatsing:
Motorisering:
Diesel tank:
Water tank:
Vuil water tank:
CE-Category:

1200

1400

1600

1800

12.00 m
4.20 m
1.20 m
2.50 m
13 t

14.00 m
4.50 m
1.25 m
2.80 m
17 t

16.00 m
4.80 m
1.35 m
3.20 m
21 t

18.00 m
5.10 m
1.50 m
3.40 m
32 t

Iveco (100 PK)
500 ltr
500 ltr
250 ltr
B

Iveco (150 PK)
600 ltr
800 ltr
350 ltr
B

Romp
- Knikspant rompvorm met verticale rechte boeg
- Romp en opbouw 5 mm (1800, 6 mm)
- Spanten 8 mm
- Afstand tussen de spanten 40 cm
- Aluminium radarmast klapbaar incl gasveren
- Snelvarende versie mogelijk (gebouwd in aluminium)
- Ook als “Hard Top” versie
- Onderwaterschip met langskiel en beschermd roerblad
Roestvast staal 316
- Tankvulopeningen van diesel, water en vuilwatertank
- Reling en handrelingen
- Klapbaar toplicht gedeelte
- Klampen en bolders
- Be- en ontluchtingsroosters in motorkamer
- Anker, ankerlier en kluisgat
- vlaggenstokhouder 2x
- Zwemtrap
Technische specificatie
- Gasinstallatie voor kooktoestel
- Motorbediening via Bowdenkabel
- Hydraulische keerkoppeling
- Homokineet + stuwdruklager
- Watergesmeerde RVS schroefas
- Composiet waterlock
- 4-Blads bronzen schroef
- Warmwater system d.m.v. 40 liter boiler
- Hydraulische besturing
- RVS stuurwiel met PU greep
- Boeg- en hekschroef tunnel
- Instrumentenbedieningspaneel met verlichting
- Dynamo 12 V/110 Amp.
- 6x 230 V stopcontacten
- Walstroomaansluiting 230V
- Acculader
- 1x start batterij AGM 12V
- 2x gebruikers batterijen AGM 12V
- Solide hoofdschakelaars
- 3x Ruitenwisser op voorzijde windscherm
- 3x RVS ruitenwisserarm
- Roerblad met gesloten hak-lager (2x bij1600 + 1800)
- Radio/CD/MP3 speler inclusief antenne
- VDO Log, diepte en snelheidsmeter
- VDO Roerstandsaanwijzer
- 12 V elektrisch system in gehele schip
- Tankmeter monitor 3x (water, vuilwater, diesel)
- Bilge pomp
- Drinkwater pomp elektrisch 12V
- Motorkamer ingang 2x
- Schakelbare kuipverlichting
- Automatisch brandblussysteem in motorkamer
- Ankerbak met toegangsopening en afwatering
- Aluminium anodes 8x

2x Iveco (100 PK)
1000 ltr
1000 ltr
500 ltr
A

2x Iveco (150 PK)
1.500 ltr
2000 ltr
500 ltr
A

Isolatie en verwarming
- 40 mm Pur schuim boven de vloeren
- Vloerisolatie boven de machinekamer
- Webasto hete lucht verwarming
- Motorkamer geluidsisolatie
Verf system
- Romp en opbouw 2-componenten verf-systeem
- Onderwater Antifouling
- Romp en opbouw gezandstraald
- Romp bescherming d.m.v. epoxy primer
- Kleur romp en opbouw naar keuze
Exterieur
- Alle luiken en patrijspoorten uitgevoerd in grijs getint glas met aluminium frames
- Gemakkelijk te openen en sluiten cabriokap over buitensalon gedeelte
- Ruime rondzit met vaste tafel en bergruimte op achterschip
- Rubber stootstrip rond achterzijde schip en zwemplatform
Interieur
- Modern Italiaans design interieur
- Lichte natuurtinten (of naar keuze uit ons aanbod)
- Gebruik van milieuvriendelijke materialen
- Stoffering naar keuze (kussens, gordijnen en tapijt)
- Wandbekleding makkelijk afneembaar
- Tapijt in salon en kajuiten
- Indelingsvariaties mogelijk
- Trappen en lijstwerk van massief hardhout
Kajuiten
- Lattenbodems in alle bedden
- Latex matrassen
- Kastruimte met hang- en leggedeelte
- Vluchtluiken voorzien van blindering en horren
Verlichting
- LED Navigatie verlichting volgens CE-richtlijnen
- LED Verlichting door hele schip 12 V
- Luxe schakelmateriaal
- Dimmer in salon
- Leeslampen boven de bedden
Keuken
- Formica werkblad
- 3-Pits kooktoestel met glazen afdekplaat
- Mengkraan (Grohe)
- RVS inbouw-spoelbak
- Veel kastruimte
- Koelkast 145 liter en diepvries vak
- Lade met bestekbak
Natte cellen
- Toiletruimte met toilet en toiletmeubel met kastruimte
- Doucheruimte met douchekop en glijstang (Grohe)
- Design wasbak voorzien van mengkraan (Grohe)

01-2015

