
Tiller Aluminium

Welke CE certificering heeft de boot:

Type  deep-V  modified-V  flat-bottom  anders

Lengte cm

Breedte cm

Hoogte zijkant cm

Hoogte spiegel cm

Hoogte vrijboord (buitenzijde boot) cm

Hoogte gangboord (binnenzijde boot) cm

Diepgang cm

Gewicht kg

Materiaaldikte, bodem, zijkanten, spiegel in mm bodem zijkanten spiegel

Gelast of geklonken  gelast  geklonken

Welke aluminium legering wordt gebruikt en is deze zeewaterbestendig

Is er hout/plywood gebruikt in de opbouw of spiegel of enkel composiet of i.d.  ja  nee

Sprayrails  ja  nee

Zelflozende kuip  ja  nee

Holle ruimten volgeschuimd  ja  nee

Drijfvermogen bij vol water 
(blijft horizontaal liggen of bijv. drijft met de boog bovenwater)

 ja  nee  anders

Maximaal toelaatbaar gewicht kg

Maximaal aantal personen

Ingebouwde benzine tank  ja  nee  optie  liter

Electra schakelkastje incl. hoofdschakelaar  ja  nee  optie

Lengte motor

Minimaal/maximaal vermogen motor kW/pk kW/pk

Aantal zitplaatsen

Kabel doorvoer (goten/buizen) t.b.v. elektronica  ja  nee  optie indien ja, wat is de de maximale doorvoer grootte

Vloerbedekking/vinyl/kunststof bijv. Polyurea  optie keuze uit 1 van de 3

Navigatieverlichting  ja  nee  optie

Bilgepomp automatisch of manueel  ja  nee  optie

Binnenverlichting  ja  nee  optie

Visbun inclusief beluchtingssysteem en verlichting  ja  nee  optie  beluchting   verlichting

Opbergruimten (hoe lang kan een hengel maximaal zijn) cm

Zijn de opbergruimten afsluitbaar met een slot en sleutel  ja  nee  optie

Hebben de opbergruimten binnenverlichting  ja  nee  optie

Hoe verhoudt zich de grootte van het luik t.o.v. de ruimte eronder 
(soms kleine luiken met een grote ruimte eronder)
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C & D

490
210
87 In midden gemeten (boot loopt op)

79 Hoogste tot laagste punt gemeten, in de autobun tot laagste punt 50 cm

In midden gemeten tot WL
Zelfde als vrijboord

59

30 Zonder motor
425 Ongeladen

4mm 4mm 4mm

5083-h111 zeewaardig aluminium 
Enkel composiet

Water loopt naar bodem, via loosplug naar buiten
Optioneel, schuim is nodig bij C keurmerk

Alleen bij C kerumerk

585
5

Standaard lengte
40 100

Standaard 3 stoelbases is uit te breiden

Alles is mogelijk

Beide mogelijk

300

Grote luiken met grote ruimte, kleine luiken met kleine ruimte. Geen kleine luiken grote ruimte



Tiller Aluminium

Worden de opbergruimten automatisch belucht  ja  nee  optie

Fronttroller/backtroller aansluitingen 12/24/36V  ja  nee  optie  12V  24V  36V  voor  achter  beiden

Zijn er zgn. transducerbrackets op de spiegel aan beide zijden van de motor  ja  nee  optie

Kan er een zgn. “wavewacker” worden gemonteerd op de spiegel  ja  nee  optie

Hoeveel kikkers staan op de boot en zijn deze verzonken aantal kikkers:

Is er een systeem voor het vastzetten van accessoires zoals bijv. hengelsteunen, fenders en 
onthaak gereedschap e.d.

 ja  nee  optie

Is er een systeem voor het makkelijk vastmaken van het dekkleed  ja  nee  optie

Eventuele aanvullende opmerkingen:
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Onduidelijke vraag

4 verzonken

Opbergruimtes worden niet automatisch belucht met een een elektronisch systeem. Wanneer dit gevraagd wordt kan dit altijd geinstalleerd worden. 
Ook gebruiken wij standaard geen ontluchtingsroosters in opbergvakken, maar wederom dit kan optioneel wel geplaatst wordem.
Wij adviseren om na het vissen de opbergvakken open te zetten zodat opbergvakken op deze manier kunnen luchten.



Console Aluminium

Welke CE certificering heeft de boot:

Type  deep-V  modified-V  flat-bottom  anders

Lengte cm

Breedte cm

Hoogte zijkant cm

Hoogte spiegel cm

Hoogte vrijboord (buitenzijde boot) cm

Hoogte gangboord (binnenzijde boot) cm

Diepgang cm

Gewicht kg

Console  midden  stuurboord  bakboord  met windscherm   midden deur

Materiaaldikte, bodem, zijkanten, spiegel in mm bodem zijkanten spiegel

Gelast of geklonken  gelast  geklonken

Welke aluminium legering wordt gebruikt en is deze zeewaterbestendig

Is er hout/plywood gebruikt in de opbouw of spiegel of enkel composiet of i.d.  ja  nee

Sprayrails  ja  nee

Zelflozende kuip  ja  nee

Holle ruimten volgeschuimd  ja  nee

Drijfvermogen bij vol water 
(blijft horizontaal liggen of bijv. drijft met de boog bovenwater)

 ja  nee  anders

Maximaal toelaatbaar gewicht kg

Maximaal aantal personen

Ingebouwde benzine tank  ja  nee  optie  liter

Electra schakelkastje incl. hoofdschakelaar  ja  nee  optie

Lengte motor

Minimaal/maximaal vermogen motor kW/pk kW/pk

Aantal zitplaatsen

Kabel doorvoer (goten/buizen) t.b.v. elektronica  ja  nee  optie indien ja, wat is de de maximale doorvoer grootte

Vloerbedekking/vinyl/kunststof bijv. Polyurea  optie keuze uit 1 van de 3

Navigatieverlichting  ja  nee  optie

Bilgepomp automatisch of manueel  ja  nee  optie

Binnenverlichting  ja  nee  optie

Visbun inclusief beluchtingssysteem en verlichting  ja  nee  optie  beluchting  verlichting

Opbergruimten (hoe lang kan een hengel maximaal zijn) cm

Zijn de opbergruimten afsluitbaar met een slot en sleutel  ja  nee  optie

Hebben de opbergruimten binnenverlichting  ja  nee  optie
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Skane 525 alleen
525
222
92 In midden gemeten, boot loopt op
83 Hoogste tot laagste punt gemeten, in de autobun tot laagste punt is 50 cm
64 In midden gemeten tot WL
Zelfde als gangboord
30 Zonder motor
750 Gewicht ongeladem

4 4 4 Alles 4mm

5083-h111 zeewaardig aluminium 

Optioneel

556
5

Standaard lengte
50 120
Zoveel als gevraagd wordt

70mm diameter
Alles

270 tot 300



Console Aluminium

Hoe verhoudt zich de grootte van het luik t.o.v. de ruimte eronder 
(soms kleine luiken met een grote ruimte eronder)

Worden de opbergruimten automatisch belucht  ja  nee  optie

Fronttroller/backtroller aansluitingen 12/24/36V  ja  nee  optie  12V  24V  36V  voor  achter  beiden

Zijn er zgn. transducerbrackets op de spiegel aan beide zijden van de motor  ja  nee  optie

Kan er een zgn. “wavewacker” worden gemonteerd op de spiegel  ja  nee  optie

Hoeveel kikkers staan op de boot en zijn deze verzonken aantal kikkers:

Is er een systeem voor het vastzetten van accessoires zoals bijv. hengelsteunen, fenders en 
onthaak gereedschap e.d.

 ja  nee  optie

Is er een systeem voor het makkelijk vastmaken van het dekkleed  ja  nee  optie

Eventuele aanvullende opmerkingen:
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In al onze boten gebruiken wij grote luiken zodat opbergruimtes overzichtelijk zijn

Niet nodig bij onze boten, maar is optioneel te plaatsen
4 verzonken




