€ 1.175,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:
Omschrijving

Byte (Kleine Laser)
€ 1.175,3.7 m
1.3 m
Polyester
1998

Naam:

Kees Jonge

Tel :
Email:

0612704427
Zie Botentekoop.nl

Basisinformatie
Merk :

Byte (kleine Laser)

Type :

Class 1

Lengte (m) :

3.70

Breedte (m) :

1.30

Diepgang (m) :

0.60

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1998

Prijs :

1.175,-

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

Rondbodem

Dek en opbouw materiaal :

Polyester

Besturing :

Helmstok

Gewicht (kg) :

45

Kielsoort :

Midzwaard

Kuip :

Middenkuip

Roer :

Aangehangen

Doorvaarthoogte (m) :

5

Ligplaats :

Brouwershaven

Postcode ligplaats :

3533AV

Ligplaats Land :

Nederland

Werf gebouwd :
Beleving :

Wedstrijdvaren

Uitrusting
Trailer :
Dekzeil :

Tuigage
Aantal zeilen :

1

Zeilmateriaal :

Dacron

Zeiloppervlakte (m2) :

6

Aantal masten :

1

Materiaal mast :

Aluminium

Soort tuigage :

Topgetuigd

Verstaging :

Geen

Grootzeil :

Volledige Omschrijving
De Byte Class 1 is de ideale jeugdracer wanneer de Optimist te klein is geworden, maar de Laser nog te groot is. De Byte is
ontworpen voor kinderen met een gewicht van 45 tot 65 kilo. De bedenker van de Laser, de Canadees Ian Bruce, heeft de
Byte speciaal voor deze gewichtsklasse ontworpen. Het ontwerp maakt het mogelijk om deze boot op te tuigen en te zeilen
met minder spierkracht dan nodig is voor de Laser. Daardoor is de Byte zeer geschikt voor kinderen van ongeveer twaalf
Â tot zestien jaar.Om ook het zeilen door twee kinderen samen op dezelfde boot gemakkelijk te maken, heeft de Byte een
wat ruimere kuip dan de Laser en ook een hogere giek met de bevestiging van de blokken voor de grootzeilschoot in het
midden van de kuip.De blokken zijn van topkwaliteit door Ronstan Australia https://www.ronstan.com/marine/ , evenals het
roer van RWO Marine (UK) https://rwo-marine.com/De mast is van aluminium en bestaat uit twee delen. Het zeil kan aan de
mast geritst worden, waardoor het mogelijk is om het zeil te hijsen en te strijken, als de boot in het water ligt en de mast op
de boot staat.Â Deze Byte is een vroege versie uit de jaren '90, gebruikt, maar in goede staat. Er is een strandtrailer bij die
ook in rul zand makkelijk voortgetrokken kan worden door de dubbele wielen aan beide kanten. Verder is er een stevig
dekzeil bij.Â Voor informatie en bezichtiging kunt u mij bellen. De boot ligt momenteel op de wal in Brouwershaven.Met
vriendelijke groet,Kees de

