
Wanderer-40P standaardlevering
Klassiek gelijnd polyester rondspant kajuitzeiljacht met midzwaard en kottertuigage .

Lengte over alles : 13,05 m
Lengte over dek : 12,18 m
Lengte waterlijn : 10,90 m
Grootste breedte : 4,12 m
Diepgang : 0,85 / 2,40 m
Waterverplaatsing : ca. 12.500 kg
Zeiloppervlak : 94 m2
Motor :    Nanni 50 pk
Keuring : CE-A

Standaardlevering :

- )Casco :
-Eenmalige bouwrechten (Bekebrede).
-Polyester casco naar constructietekening Martin Bekebrede , conform CE-normering.
-Roestvrijstalen onderdelen : bolders (8) , waterloosgaten , stuurstand , puttingen , roeras ,
zwaardas , mastzitting met valgeleiding , preekstoel en hekstoel , scepterpotten en scepters ,
ankergeleiding met teflon ankerrol .
-Bronzen bussen en overig draaiwerk t.b.v. roeras en zwaardas .
-Roestvrijstalen tanks : water ca. 460 L , diesel 180 L , vuilwater 120 L , ankerkettingbak .
-Ballast , ca. 3500 kg staal ingegoten in epoxy, op vlak geplaatst .
-8 stuks roestvrijstalen ramen en 8 stuks rvs-poorten in de opbouw , aluminium vluchtluik op
de vooropbouw . Optioneel dubbel glas in opbouw, ramen in voorschot / achterschot.
Onderwaterschip voorbehandeld met Gelshield, afgewerkt met antifouling (International
koperhoudend) , en afgezet met waterlijn .
2x Scheepsnaam en 1x naam thuishaven op vinylfolie.

-)Timmerwerk :
Exterieur :
Kuipvloer en kuipbanken belegd met Flexiteek  , kuiprand belegd met Flexiteek profiel,
teakhouten schuifluik met deurtjes en washboard .
Optioneel : Flexiteek potdek rondom , Flexiteek  op gangboord en voor/achterdek .

Interieur :
Indeling : zie tekeningen, in overleg te bepalen.
Bij voorbeeld :
Kajuit in opbouw met ruime U-vormige zithoek , natte kast en navigatiehoek met lade en
kastruimte.
Gastenhut met hang/legkast onder de bovenbouw.
Beneden in het ruim een keuken , natte cel met toilet, wastafel en gescheiden douche.
Geheel voorin een ruime 2-persoonshut met voldoende kastruimte rondom .
De scheepshuid is ter plaatse van de bedden en waar toepasselijk beschoten met zgn.
wegeringlatten.



Uitvoering :
Bovenbouw en binnenzijde romp zijn tot aan de waterlijn geïsoleerd met polyurethaanplaat
Plafonds van voorgefreesde kunststofplaat .
Vloer van massief iroco op hechthout .
Kastjes en wanden van mahonie gefineerd hechthout , lijstwerk , wegeringlatten en
werkbladen volkunststof (Staron), binnenzijde kastjes hechthout .
Kastjes en laden voorzien van zeeborgingen en scheepsbeslag in roestvrijstaal of verchroomd
messing . Navigatietafel met kaartenklep , centrale tafel met 2 scharnierende zijkleppen .
Natte cel met antislip epoxy vloer en watervaste wanden en plafond .
Kajuitdeur en deur van natte cel zijn van mahonie , inclusief verchroomd messing
scheepsbeslag .

-)Conservering timmerwerk :
Exterieur : teakhout onbehandeld
Interieur : plafonds , binnenzijde kastruimtes en wanden achter wegering
geschilderd gebroken wit , wanden en houtwerk transparant satijn gelakt ,
vloerdelen in de vloerolie.

-)Techniek :
-Voortstuwing : Nanni 50 pk diesel , met rvs schroefas ,zelfontluchtende watergesmeerde
lagering , bronzen 3-blads schroef , natte uitlaat met waterslot en antihevelklep , 90Ah
startaccu, morsehandle , standaard  Nanni-dashboard .
-Stuurwerk : handhydraulisch stuurwerk met pomp en cylinder ,
rvs stuurwiel met leer bekleed .
-Zwaardbediening : hydraulische (hand)pomp en cylinder , inclusief bypassklep ter
voorkoming van schade bij aan de grond lopen ; electrische klep om het zwaard in vrije val te
laten zakken .
Zwaardstandaanwijzer op stuurstand.
-220V walstroominstallatie met 15 m kabel, zekeringenkast en acculader 12V-25Amp.
-Elektrische installatie : 12 Volt , 2x 140 Ah lichtaccu .
Schakelbord met spanningsmeter en tankinhoudsmeters in navigatiehoek .
Verlichting : LED- inbouwspotjes , LED-leeslampjes , navigatietafellampje (nachtverlichting)
Navigatieapparatuur : Kompas , Log/Diepte meter.
Navigatieverlichting : 3-kleurenlicht ankerlicht en boordlichten.
-Drinkwater : warm en koud stromend water in keuken,toilet en douche, boiler 40 L.
-Handpomptoilet , vuilwatertank met geurfilter en keuzemogelijkheid leegzuigen /
overboord lozen , douchewater afvoerpomp in natte cel .
-Koelkast 12V 80 L , met vriesvak.
-Gasinstallatie : halfcardanisch 3-pits fornuis met oven, gasbun voor 2 flessen van 6 kg.
-Lenspompen : electrische pompen en handpompen in motorruimte en kajuit.
-Electrische ankerlier, rvs kettingbak met 50 m gegalvaniseerde ketting en 20 kg Bruce-anker
.
Optioneel :
-Extra serviceaccu’s, grotere acculader, omvormer
-Hydraulische stuurautomaat met fluxgate kompas
-Electrisch –hydraulische zwaardbeweging
-Beloopbare zonnepanelen 80 Watt



-Radio-CD speler met luidsprekers en antenne
-Marifoon met antenne
-Buitendouche in kuip
-Electrische boegschroef 6 pk met eigen accu.
-GPS-plotter, windmeter, Marfoon , AIS-transponder etc.
-Electrisch toilet
-Hetelucht verwarming Eberspächer

-)Tuigage : Kottertuigage met keerfok .
-Geanodiseerd aluminium mast en giek , met voldoende kikkers , dubbele zalingen en
diamantzaling ,schootbeugel , fokkeboombeugel , binnenlopende vallen, fabrikaat VMG.
grootzeil 33 m2 met zeillatten ,dubbel bindrif en zeilhuik , rolfok 17 m2 uitgevoerd als
keerfok met enkele schoot op roefdak ,rolkluiver 44 m2 .
- 2 Harken selftailing lieren op kuiprand (ST46.2) ,
-1x St35.2 lier op kajuitdak met 5-voudige stopper (zeilval,kraanlijn,rodkicker, fokkeschoot
en grootschoot), 1x St20 liertje aan SB op kajuitdak (reeflijnen)
-Roestvrijstalen stagen : achterstag , 4 onderstagen ,2 hoofdwanten en 2 topwanten ,
fokstag en kluiverstag , diamantstagen ; roestvrijstalen wantspanners ; 2 Harken rolsystemen
t.b.v. fok en kluiver.
-Schootrails en sledes t.b.v grootzeil, rolkluiver en rolfok .

Optioneel :
-zeilhuiken voor rolzeilen 2x
-Extra stormrif (trysail) in grootzeil
-Lazybag-systeem voor grootzeil .
- Extra zeilen (halfwinder / gennaker), andere merken

-)Uitrusting , algemeen :
-CE-A keur en eigenaarshandboek
-Matrassen met tijk en bankkussens met stoffering op basis van stof uit eigen collectie
-Nederlandse vlag met stok
- 4 stootwillen en 4 landvasten
-2 Brandblussers in leeftruimte, 1 bluspatroon in motorruimte
-Uitklapbare zwemtrap
-Noodhelmstok
Levering vaarklaar af Friesland.

Optioneel : gordijnen kuiptafel, kuipkussens, kuipkleed, winterkleed etc.


