SLEPER 700

Afmetingen
Lengte over alles
Lengte romp
Lengte waterlijn
Breedte over alles
Diepgang
Waterverplaatsing
Stahoogte
Doorvaarthoogte
CE-categorie C

7.10 meter
7.10 meter
6.60 meter
2.62 meter
0.70 meter
5.6 ton (incl. ± 1.5 ton ballast)
1.60 meter
1.45 meter

Casco
Onderwater
Bovenwater
Dek- en gangboorden
Opbouw, opbouw dek en kuiprand
Webspanten
Kielzool
Dakprofielen
Vloer- en dekprofielen
Schotten
Zelflozende kuip
Berghout

4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
70x8 mm gesneden spanten
50x40 mm
T40x40x4 mm
T40x40x4 en L40x40x4 mm
4 mm
4 mm
halfrond 50x19 met boven- en onderstrip
van 40x4 mm.

Technische uitvoering (standaard)
Motor (standaard)
Keerkoppeling
Schroef
Schroefas
Brandstoftank
Watertank
Vuilwatertank

Lister Alpha 30, 30 PK bij 3000 tmp
Hurth HBW 125
Ø 381 mm, EP-3B
Ø 25 mm vetgesmeerde schroefasinstallatie
kunststof tank, 80 liter
kunststof tank, 75 liter
kunststof tank, 50 liter

Korte omschrijving
De Sleper 700 is een rondspant sleepboot met een ruime kuip en een roef.
De sleper wordt gebouwd op gesneden spanten en schotten zodat er tijdens de bouw
een nauwkeurig/maatvast bouwgeraamte staat opgesteld. De huidgangen zijn niet
afwikkelbaar en moeten daarom worden gedrukt. Hiervoor zijn in het snijpakket
zogenaamde zichtmallen toegevoegd die een afspiegeling zijn van de rompvorm
ter plekke van elk spant op elke huidgang. Met deze zichtmallen kan de plaat
zeer nauwkeurig in zijn juiste vorm worden gedrukt. Hierdoor wordt de bouw
van een rondspant schip bijzonder vergemakkelijkt. De motor staat onder de
kuipvloer waardoor in het voorste deel van het schip de ruimte volledig als
accommodatie kan worden gebruikt. Als gevolg van de volumineuze rompvorm
van een sleper, kan de vloer laag in het schip worden geplaatst waardoor er een
stahoogte van 1,60 mtr. ontstaat. Dit betekent dat er rechtop gezeten kan worden
op de V-bank, die zelf een comfortabele zithoogte heeft. Deze V-bank kan dienen
als twee slaapplaatsen met een lengte van 2.10 meter of kan met een extra
vulkussen worden omgebouwd tot een ruim tweepersoonsbed. Verder bevindt
zich in de roef aan bakboord een compact keukenblok met een gootsteen en een
tweepits gasstel en aan stuurboord een toilet ruimte (0.80 x 0.60 meter) met een
onderwater toilet. De kuipbanken in de grote zelflozende kuip hebben een lengte
van 2.00 meter en door middel van een deksel aan elke zijde is de bergruimte
eronder te bereiken. Op het achterdek bevindt zich de beting en een luik voor het
bereiken van de achterpiek.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de
Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens
de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

