STANDAARD SPECIFICATIES PROLINER 63
1

Constructie

Scheepsbouw staal grade-A
Knikspant rompvorm.
Waterverplaatsende romp
Romp is op dwars spanten gebouwd.
Spantafstand: 450 mm.
Staaldikte spanten: 8 mm.
Plaatdikte kielzool 15 mm.
Plaatdikte romp 6 mm.
Plaatdikte dekken 6 mm.
Plaatdikte opbouw 5 mm.
Compleet 2-componenten verfsysteem
Volledig in geschuimd
CE categorie A (oceaan)
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Zwemplateau

Zwemplateau belegd met teakhout
Traptreden belegd met teakhout
Dubbele halfronde trappen
Dek douche, warm en koud stromend
water
AC walstroom aansluiting
RVS 316 zwem trap

3

Dek

Dekken belegd met teakhout
RVS 316 Railing
RVS 316 preekstoel
RVS 316 dek beslag
RVS 316 anker beslag
RVS 316 ankerplaat
RVS 316 bolders & kikkers
RVS 316 vlaggenstok incl. houder
Hydraulische ankerlier
Anker en 50 m. ankerketting
Dubbelarmige ruitenwissers 24 Volt
Navigatieverlichting
Hoorn
Elektrisch bedienbaar zoeklicht
Bank op achterdek, belegd met teakhout
Tafel op achterdek met RVS 316 poot
en teakhouten hoogglans gelakt blad
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Stuurstand

Gestoffeerde stuurstoel
Hydraulische power steering
Houten stuurwiel
Simrad navigatieapparatuur:
- dieptemeter
- snelheidsmeter
- roerstand wijzer
- kompas
- GPS / kaartplotter
- radar
- stuurautomaat / autopilot
- marifoon
Analoog motor instrumentenpaneel
Brandstof / water/ vuilwater meters
Hoorn bediening
Schakelinstrumenten
Bediening ruitenwissers

Alle genoemde afmetingen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Salon

7

Indeling naar wens opdrachtgever ¹
Houtkeuze naar wens opdrachtgever ¹
Stoffering naar wens opdrachtgever ¹
Flat screen TV
Radio / CD / DVD home cinema system
Halogeen spots 24 Volt
4x dubbele 230 Volt stopcontacten
¹ Indeling en materiaalkeuze waaronder
houtsoort, stoffering en dergelijke wordt in
nader overleg met interieur architecten
van Vripack samen met de opdrachtgever
bepaald.
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Keuken

Elektrische koelkast + vriezer
Keramische 4-pits kookplaat
Magnetron / oven / grill (combi)
Vaatwasser
RVS 316 dubbele wasbak
3x dubbele 230 Volt stopcontacten
Wasemkap

VIP Gastenhut (voorschip)

Tweepersoons vrijstaand Frans bed
Kledingkasten
Halogeen plafondverlichting 24 Volt
2x leeslampen 24 Volt
4 x te openen patrijspoorten,
inclusief hor
1x dekluik inclusief verduistering en hor
Dubbele 230 Volt stopcontacten
Tapijt op vloer
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9

Eigenaars hut

Tweepersoons vrijstaand Frans bed
Kledingkasten en lades
Kaptafel met spiegel en stoel
Halogeen plafondverlichting 24 Volt
2 x leeslampen 24 Volt
4 x te openen patrijspoorten,
inclusief hor
Dubbel luik naar achterdek
Dubbele 230 Volt stopcontacten
Deur naar en suite badkamer
Tapijt op de vloer.

VIP badkamer
10

RVS wasbak + onderkast
Kranen en accessoires
Spiegel
Separate douchecel
Halogeen plafondverlichting 24 Volt
1x dekluik inclusief blindering en hor
Scheeraansluiting 230 Volt
Wasmachine
Droger

Eigenaars en suite badkamer

Elektrisch toilet
RVS wasbak met onderkast
Kranen en accessoires
Spiegel
Separate douchecel
Opbergkast
Halogeen plafondverlichting 24 Volt
2 x Patrijspoort, inclusief hor
Scheeraansluiting 230 Volt

Alle genoemde afmetingen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Bakboord gastenhut

2 enkele (stapel)bedden
Halogeen plafondverlichting 24 Volt
2x leeslampen 24 Volt
Veel kastruimte
2 x te openen patrijspoort, inclusief hor
Dubbele 230 Volt stopcontacten
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Toilet voor dagelijks gebruik

Elektrisch toilet
RVS wasbak
Spiegel
Halogeen plafondverlichting 24 Volt
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14

Elektrisch systeem

16

Systemen

12, 24 & 230 Volt elektrisch systeem
met hoofdschakelaars
Lage toeren generator met en
geluiddempende uitlaat
AC walstroom aansluiting
Startaccu’s motoren
Startaccu generator
10x 200 Ah. Lichtaccu’s 10 x 200 Ah.
Acculaders voor 24 Volt circuit
Omvormer
24 / 230 Volt warmwater boiler
24 Volt handlicht en kabel
230 Volt Tl-verlichting
Complete set navigatieverlichting
Airconditioning door gehele schip

Hydraulisch systeem aangesloten op
hoofdmotor
24 Volt toilet systeem
24 Volt drinkwater pompsysteem
Dubbele dieseltanks met sensoren
Dubbele kunststof watertanks met
sensoren
Enkele kunststof vuilwatertank met
sensoren
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18

17

Diversen

6x lijnen
8x fenders

Machinekamer en toebehoren

Dubbele motoren
Hydrauliekpompen op hoofdmotoren
Hydraulische keerkoppelingen
Generator met ‘stille’ uitlaat
Kabola centrale verwarmingsketel + tap
Geluidsisolatie in gehele machinekamer
Dubbele brandstoftank met crossover
4x brandstoffilter / water separators
Automatisch brandblussysteem
Automatische bilgepompen
Handbediende bilgepomp

Onderwater uitrusting

RVS 316 dubbele 50 mm. schroefassen
RVS watergesmeerde schroefaskokers
As uithouders met bronzen lagers
Bronzen schroeven (5-bladen)
Dubbele vrij hangende roeren
Dubbele koelwaterfilters per hoofdmotor
Dubbele koelwaterfilter voor generator
Kathodische bescherming d.m.v. anoden
Hydraulische boeg- en hekschroef

Optionele extra’s

In gezamenlijk overleg bepalen we uw lijst
van extra’s
Zoals u kunt zien bij bouwnummer 1 zijn
de mogelijkheden bijna onbeperkt

Alle genoemde afmetingen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

