.

Teljes hossz
Hajótest hossza

9.62 m
9.10 m

31' 7"
29' 10"

Vízvonalhossz

8.70 m

28' 7"

Szélesség

3.35 m

11'

rövid tőkesúly

1.35 m

4' 5"

L tőkesúly, közepes

1.85 m

6' 1"

Merülés

Vízkiszorítás
rövid tőkesúly

kb.

5.30 t

11,684 lbs

L tőkesúly, közepes

kb.

5.10 t

11,243 lbs

Motor (dízel)
standard

kb.

13.60 LE

13.60 hp

opció

kb.

21.00 LE

21.00 hp

Üzemanyag tartály

kb.

100 l

26 gal

Édesvíz tartály

kb.

210 l

55 gal

CE minősítés

B-7

Design

judel / vrolijk & co

Hajóbelső

HanseYachts Design

Árbocmagasság

kb.

14.35 m

47' 1"

Vitorlafelület

kb.

47.00 m²

506 sq ft

standard

kb.

29.50 m²

318 sq ft

betekerhető

kb.

26.00 m²

280 sq ft

Önváltós fock

kb.

17.50 m²

188 sq ft

Génua

kb.

21.50 m²

231 sq ft

Genakker

kb.

68.50 m²

737 sq ft

Crossover

kb.

38.60 m²

415 sq ft

Nagyvitorla

2019-es modellév. Érvényes 2018.11.01-től. Fenti méretek közelítő értékek. Nyomdai hibákért
és elütésekért nem vállalunk felelősséget. A specifikáció és a felhasznált anyagok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.
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HAJÓTEST

- Orr- és farkorlát, rozsdamentes acél

- Üvegszál erősítésű hajótest, gélezve szín: Signal White

- Oldalkorlát (rozsdamentes acél oszlopok és acél drótok)

(RAL9003), vinilészter külső réteg, balzafa maggal

- Felhúzók és állítókötelek, vezetőkkel és stopperekkel a

- Vízvonal és díszcsík, gélezve, szín: Dark Grey (RAL 7043)

kabintetőn, 4 kikötőbika, kapaszkodó a kabintetőn

TŐKESÚLY
- L alak, öntöttvas, merülés: 1.85 m
- Üvegszál kormánylap, sós víznek ellenálló alumínium
tengellyel és központi csapággyal

- 2 LEWMAR 40 ST EVO kézi csörlő
- Fürdőlétra
- Önváltós fock
- Nagyvitorla behúzó rendszer
- 2 nagy és 2 kicsi fedélzeti ablak - nyithatók

KIVITEL ÉS HAJÓBELSŐ

- 4 fedélzeti tetőablak, 1 fedélzeti ablak

- A1: nyitott orrkabin, dupla vagy szimpla ágy, lehajtható

RUDAZAT ÉS VITORLÁK

székkel, tároló

- Eloxált alumínium árboc, fedélzetre támaszkodó, albával, álló- és

- B1: szalon, L alakú konyha, étkező jobb oldalon, kanapé bal

mozgókötélzettel, 2 reffsorral

oldalon

- Kézi orrvitorla betekerő

- C1: zárható hátsó kabin, dupla ággyal, tárolóval, jobb oldalon,

- ELVSTRÖM dakron vitorlák - telelatnis grósz, fock

külön zuhanyzós mosdó/WC bal oldalon
- 2 égős gáztűzhely, 12 V hűtő kb. 130 l, szemetes, rozsdamentes acél

NAVIGÁCIÓ ÉS MŰSZEREK

mosogató, csappal

- Világító kompasz műszertartón a kabintetőn

- Magas minőségű rétegelt lemez bútorlapok, szatén fény

- Navigációs fények - LED

- Hanse bejárati rendszer

MEGHAJTÁS

- Szalonasztal, lehajtható lappal
- Konyhapult - fekete (Black Quartz)
- SLS világítási rendszer, érintőképernyős kijelző és fokozatállító,

- Üzemanyag tartály, kb. 100 l
- Motor (dízel, kb. 13.6 LE) - saildrive kihajtás, két tollú fix propeller

szalon és Master kabin

FELSZERELÉS

FA (BÚTOR ÉS PADLÓLAP)

- 12 V elektromos rendszer, főkapcsolóval

- Bútor - Mahagóni stílus, szatén fény

- Akkumulátor készlet: 1x 90 Ah + 1x 90 Ah

- Padlólap - Akác

- Kivitel: EU / AUS

KÁRPITOK, SZŐNYEGEK, FÜGGÖNYÖK
- Matrac az összes ágyra
- Kárpit - Monte Carlo, szín: Cream

- Kézi, tengervíz öblítéses WC
- LPG gázrendszer, 1 palackos tároló
- Szennyvíz tartály (kb. 35 l) fedélzeti kivezetés, szelep a
mosdóhoz, elektromos és kézi fenékvíz pumpa

FEDÉLZET ÉS KÜLSŐ FELSZERELÉS

- Édesvíz hálózat elektromos pumpával

- Üvegszálas fedélzet, csúszásmentes réteggel, gélezés, szín:

- Édesvíz tartály, kb. 210 l

Signal White (RAL9003), üvegszál külső réteg balzafa maggal.

SZÁLLÍTÁS

Kokpitláda bal oldalon
- Tík borítás a kokpit padjain
- Edition: 2 rozsdamentes acél kormánykerék, bőr borítással
- Műszertartó a kabintetőn
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- CE minősítés B - 7
- Kézikönyv
- EC igazolás

