Pilot 920 open

Standaard uitvoering
Romp dek en opbouw
◆

Polyester Lloyds goedgekeurde
harsen: huiddikte +/- 12 mm tot
boven de waterlijn, daarboven
teruglopend tot 10 mm. Dikte van
het dek +/- 12 mm verstevigd d.m.v.
PVC schuim in sandwichconstructie.
In punt een luik t.b.v. een
ankerberging

Kuip
◆

◆

Open kuip met vaste U-bank
achterin de kuip waarin
bergruimten
Kuipvloer bestaat uit twee
grondplaten welk d.m.v. rvs
knevels zijn vergrendeld onder
de afwateringsgoot
Kuip is zelflozend

Patrijspoorten
◆

Aan beide zijden 3 patrijspoorten

Motor, aandrijftechniek
en besturing
◆

◆

◆
◆

◆

◆
◆

◆
◆

Vetus 4 cylinder diesel 42 pk met
indirecte koeling en keerkoppeling
reductie 2,5
RVS schroefas met
watergesmeerde lagers
en flexibele koppeling
Scheepsschroef 3 blads
Waterfilter met messing huiddoorvoer en kogelkraan afsluiter
Uitlaat met kunststof waterlock en uitlaatdemper
Kunststof brandstoftank ca 200 liter
Dekdop “fuel” verchroomd met
verzonken handel
Waterafscheider groffilter
Brandstofniveau meter in interieur
gemonteerd

Besturing
◆
◆

Hydraulische besturing
Teakhouten stuurwiel

Wijzigingen in specificaties
voorbehouden.

Elektra
◆
◆

◆

◆

Interne verlichting: 3 plafonnières
Navigatie verlichting in rvs hulsel:
bb en sb zijkant kajuit gemonteerd,
heklicht achterzijde kuiprand
gemonteerd, stoomlicht op
kajuitdak
Schakelpaneel met 6 zekeringen
12 V. stopcontact ten behoeve van
diverse elektrische voorzieningen
Hoofdschakelaar, onderhoudsvrije scheepsaccu 12 V.
ca. 150 Ah. in kunststof accubak

Drinkwater- en kookvoorziening
◆
◆

◆

◆

Kunststof watertank ca. 100 liter
Kunststof aanrecht, rvs wasbak en
chromen kraan
Afvoer en messing huiddoorvoeren
met kogelkraan afsluiters
2 pits kook toestel

Uitrusting
◆

◆

◆

◆

◆
◆
◆
◆
◆

Scheepstoilet voor onder de waterlijn, messing huiddoor-voeren en
kogelkraanafsluiters
3 x grote RVS bolder en aan beide
zijden 2 extra middenbolders.
RVS handrailingen op dak van
de kajuit en voorkajuit
Ankerluik / bergkast voor piek
van polyester
RVS Zwemtrap
Brandblusser
Landvasten 4 x
Vlag met vlaggestok en -houder
Stootwillen 4 x

Vaarklaar inclusief
het volgende
◆
◆
◆
◆

◆

◆

◆
◆

Kussens op rondzit interieur
Matras in slaapgelegenheid voorin
Zwarte kunststof stootrand
Onderwaterschip:
hechtlaag, antifouling, waterlijn
Elektrische bilgepomp op
dashboard bedienbaar
IJskast 40 liter 12 V. bovenlader
geplaatst in aanrecht
3 stopcontacten 12 V.
Lakken interieur:
2 x 2-componenten lak en
1 x aflakken

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

9.20 meter

Breedte

3.20 meter

Doorvaarthoogte

1.80 meter

Diepgang

1.05 meter

Gewicht

4.200 kg

Materiaal

polyester

Motor

v.a. enkele motor 42 pk (4 cyl) diesel
tot dubbele motor 260 pk (6 cyl) diesel
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