STAALBOUW Wanderer 40S-01 .
Klassiek gelijnd stalen rondspant kajuitzeiljacht met midzwaard en kottertuigage .
Lengte over alles
:
Lengte over dek
:
Grootste breedte
:
Diepgang
:
Waterverplaatsing :
Motorfundering voor :
Keuring
:

13,10 m
12,20 m
4,20 m
0,92 / 2,50 m
ca. 14.000 kg
Yanmar 75 pk
CE-A

- )Casco :
-Stalen casco volgens snijpakket naar constructietekening Martin Bekebrede , gestraald materiaal :
Onderwaterschip
6 mm
Zwaardkast
10 mm
Opbouw en dekken
4 mm
Huidspanten :
gesneden 60 x 8 mm
Dekspanten :
T 40 x 40 x 5 mm
Materiaal gevormd , gelast en geslepen conform CE-normering.
-Roestvrijstalen onderdelen : lasbolders diam. 80 mm (4), kikkers 20 mm rvs achter middelste
doorvoerogen, ovale doorvoerogen in boeisel (8 in totaal, afgewerkt met rvs rond 16) , potdekstrip
(strip 50 x 5), stootrand (rond 20), waterloosgaten (afgewerkt met rvs rond 16) , ventilatieroosters
boven keuken en natte cel .
Stuurstand , puttingen conform lijst , roeras , zwaardas , mastzitting met valgeleiding , relingwerk,
ankergeleiding (met teflon ankerrol) , opklapbare zwemtrap tegen spiegel ,schootbeugel .
-Bronzen bussen en overig draaiwerk t.b.v. roeras en zwaardas.
-Hydraulisch systeem voor zwaardbediening.
-Roestvrijstalen tanks : watertank(s) ca. 500 L , diesel 200/250 L , vuilwater 120 L
RVS ankerkettingbak , rvs-gasbun voor 2 flessen van 6,5 kg (hoogte 51 cm, diam. 25 cm)onder
stuurboordbank achter stuurstand
-Ballast (ca. 4500 kg lood op vlak geplaatst conform tekening)
Anodes, afsluiters en inlaten in het onderwaterschip in overleg.
- luikhoofden met rvs goten in de kuip t.b.v. bakskisten , motorruimte en achteronder .
- rvs luiken voor motorruimte en bakskisten.
- RVS luikje met goten tbv. gasbun in sb-kuipbank tbv 2 gasflessen 6,5 kg.

-Openingen voor 10 patrijspoorten en 6 ramen in het dekhuis , stalen luikhoofd voor aluminium
vluchtluik op de vooropbouw .
N.B :
*kuipbanken uitgevoerd met verspringing ter hoogte van stuurwiel ivm makkelijke doorloop.
* kuipvloer en banken worden belegd met (flexi) teak, dus rvs afwateringsgoten met lozing onder alle
luiken (ook onder motorluik)
.* Motorfundering conform tekening, tbv. Yanmar 75 pk diesel

