L o o d s b o o t O p e n 10 2 0

DE ONJ LOODSBOO T OPEN 1020
Net als bij de ONJ 770 is er nu ook bij de ONJ 1020
een werkbootversie gebouwd. Hiervoor is een
geheel nieuw dek gemaakt dat op dezelfde romp
gebouwd wordt als de ONJ Loodsboot 1020, in 2003
de boot van het jaar.
De belangijkste verandering is dat de polyester
stuurkajuit wordt vervangen door een wegklapbare
buiskap. Wanneer deze is neergeklapt heeft de boot
een zeer grote open kuip van 3.00 x 4.00 meter.
De oppervlakte van de stuurkajuit wordt zo bij de
open kuip getrokken. Deze kuip is zelflozend.
Hoewel de Loodsboot 1020 de meeste bescherming
biedt tegen zware zeegang is met de Loodsboot
Open 1020 ook uitstekend op zee te varen.
Bovendien beleeft u met de neerklapbare buiskap
een subliem ’open-boot-gevoel’. Hiermee willen wij
aansluiten bij de wens van het geheel ’open’ varen
en vooral degenen die niet altijd het ruime sop
kiezen zullen in de ONJ Loodsboot Open 1020 de
ultieme allrounder vinden.
Klanten hebben de keuze uit een buiskap met
’harde’ ramen en ruitenwissers of een al dan niet
wegklapbare raampartij waaraan een buiskap
wordt bevestigd. Deze keuze hangt voornamelijk
af van het vaargebied van de klant.
De beproefde romp vaart uiteraard hetzelfde
als de ONJ Loodsboot 1020 en heeft zowel als
waterverplaatser maar ook als glijder zeer goede
vaareigenschappen. Omdat de berekende
gewichtsbesparing op ongeveer 1000 kg zit
verwachten wij met een 315 pk motor een
maximale snelheid te kunnen varen van ongeveer
23 knopen. Minimaal aantal pk’s om te glijden
wordt geschat op 150, waarbij de snelheid berekend
is op 12 à 13 knopen.

Het ontwerp is wederom van Willem Nieland,
die met het interieur bijzondere kunstgrepen heeft
uitgehaald, waardoor het mogelijk is geworden een
boot te creëren met 5 vaste slaapplaatsen. Bij de
Loodsboot Open 1020 is namelijk een vertrek
gecreëerd dat naar keuze als gastentoilet met
douchegelegenheid of als een vijfde slaapplaats
geleverd kan worden.

Te c h n i s c h e ge ge ve n s
Lengte o.a.

10.20 meter

Breedte

3,45 meter

Doorvaarthoogte

2.20 meter

Diepgang

1.10 meter

Gewicht

5.000 kg

Materiaal

Polyester

Afwerking

Teakhout

Motor

van 50 pk (4 cyl) diesel
tot 315 pk (6 cyl) diesel (turbo intercooler)
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