
Tender 820

Lengte o.a. 8.20 meter

Breedte o.a. 2.43 meter

Doorvaarthoogte ca. 1.35 meter

Diepgang 0.75 meter

Gewicht ca. 2.200 kg

Materiaal Polyester (sandwich hand lay-up)

Motor van 85 pk (4 cyl) diesel

tot 250 pk (6 cyl) diesel

Technische gegevens

T  0294  25 26 22
F  0294  25 28 29

info@onj.nl
www.onj.nl

ONJ Motor Launches & Workboats
Nijverheidslaan 34 b
1382 LJ Weesp
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P R O F I E L S C H E T S  O N J  T E N D E R  8 2 0

Trots zijn wij met deze nieuwe boot de Tender. Het ontwerp is tijdloos en heeft een
professionele uitstraling. In de standaard uitvoering is de Tender een dagboot met
plaats voor 6 personen. Door de boot uit te breiden met een optioneel verkrijgbaar
toilet, -kombuis of -twee persoons bed zijn de gebruiksmogelijkheden te vergroten. 

Op het IJsselmeer, Waddenzee en Kustgebied gedraagt de Tender zich comfortabel en
blijft het bij ruw weer een veilige boot. Daar waar sloepen eigenlijk niet de geschikte
vaareigenschappen hebben komt de Tender in zijn element. Door zijn goede
vaareigenschappen bij waterverplaatsende snelheden leent de boot zich ook
uitstekend om de binnenlandse wateren rustig te bevaren. 

De boot is standaard uitgerust met 85 pk waarmee deze ruimschoots boven zijn
rompsnelheid vaart. Met een 250 pk motor is de boot in staat snelheden van 30
knopen te bereiken. Zodra de boot planeert is het volledig vrij van buiswater.

De geringe breedte en het gewicht maakt de Tender trailerbaar.

De Tender is voorzien van het beste beslag en wordt afgebouwd met kwalitatief
hoogwaardige materialen: 

◆ De kikkers en klampen zijn inklapbaar, dus veilig. 
◆ Het moderne Flexiteek is onderhoudsvrij en wordt standaard geleverd op kuipvloer,

motorkast en dek. 
◆ De heavy-duty rubber stootrand is degelijk en draagt bij aan de veiligheid.
◆ Het polyester casco is volledig in sandwich gebouwd volgens de hand lay-up

methode. Bij boten van deze afmeting voor de pleziervaart, wordt zelden deze
kostbare constructie toegepast.

◆ De zelflozende kuip maakt het afdekken niet
noodzakelijk.

De ONJ Tender is professioneel gebouwd
en heeft een tijdloos ontwerp.

S T A N D A A R D  
U I T V O E R I N G

Romp en dek:
◆ Romp en dek gemaakt van Lloyds

goedgekeurde harsen
◆ Verwerkt volgens de hand lay-up

methode
◆ Volledig vervaardig in sandwich

constructie!

Motor en techniek:
◆ Steyr 85 pk 4 cylinder diesel
◆ Groffilter waterkoeling
◆ Watergesmeerde schroefas
◆ Uitlaat demper en waterlock
◆ 120 liter RVS bandstoftank
◆ 3 blads schroef
◆ Akku 100 ah met hoofdstroom-

schakelaar
◆ Morse 1-handle bediening voor de

motor

Kuip:
◆ Open zelflozende kuip met: U-bank

in voorschip met 2 grote
bergvakken

◆ Stuurconsole met stuurbank voor 
2 personen

◆ Verhoogde instap aan stuurboord
zijde

Besturing:
◆ Hydraulische besturing 
◆ Fors RVS Stuurwiel 

Beslag:
◆ 3 Forse vaste kikkers 
◆ 2 verhaalklampen inklapbaar
◆ 4 kikkers inklapbaar
◆ Scharnieren en sluitingen op

motorkast en deksel banken
◆ RVS steun voor rug kussens

stuurbank

Afwerking:
◆ Flexiteek op dek, motorkast en

kuipvloer
◆ Rubber stootrand, heavy duty
◆ Onderwaterschip behandelt in

antifouling en waterlijn
◆ Zit- en rugkussen op stuurbank
◆ 4 afvoeren ten behoeve van de

zelflozende kuip
◆ RVS zwemtrap

Inventaris
◆ 4 landvasten
◆ 4 stootwillen
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