€ 212.000,-

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

Solar
€ 212.000,11.05 m
5.53 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

White Whale Belgium
Weverstraat 98
9250 Waasmunster
+32 (0)3 336 5787
www.uwjachtmakelaar.nl

Omschrijving
Solar Catamaran 1100 aangedreven door zonne- en windenergie,
uitermate geschikt voor de charter markt.Deze 11m Solar
catamaran is een pionier op het vlak van hernieuwbare energie,
doordat het enkel aangedreven is door zonne- en windenergie is
dit emissievrij concept werkelijk uniek.
Het grote buitenoppervlak van de catamaran maakt dat men met
vrij grote groepen vrienden en families (tot ongeveer 12 personen)
kan genieten van een dagje op het water. De interactie met de
omgeving is maximaal dankzij de grote netten, de zwemtrap aan
het platform en de geruisloze motor.

Het concept werd ontwikkeld in 2014 en is intussen uitgegroeid
tot een waar succes op de charter markt in de Middellandse Zee.
Er is echter wereldwijd nog een enorm potentieel om dit
innovatief business concept te gebruiken om duurzaam te
ondernemen en ecotoerisme te bevorderen. Het is een
investeringsmogelijkheid die u de kans geeft om zelfstandige
activiteiten uit te bouwen op de locatie van uw keuze.

Basisinformatie
Merk :

Solar

Type :

Catamaran 1100

Lengte (m) :

11.05

Breedte (m) :

5.53

Diepgang (m) :

0.80

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

212.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Not Paid

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Besturing :

Helmstok

Waterverplaatsing (kg) :

Lightship

Doorvaarthoogte (m) :

14

Ligplaats :

In Verkoophaven

Motor
Merk :

Oceanvolt

Type :

Sd6

Vermogen in PK :

12

Aandrijving :

Saildrive

Brandstof :

Electrisch

Kruissnelheid (in knopen) :

20

Interieur

Veiligheid
Lenspomp :

Uitrusting
Anker :
Zwemtrap :
Acculader :

Victron Energy Multiplus & Smart Solar Mppt

Omvormer :

2x Victron Energy Multiplus

Tuig
Genua :

Navigatie & electronica
Navigatieverlichting :

Volledige Omschrijving
Solar Catamaran 1100 aangedreven door zonne- en
windenergie, uitermate geschikt voor de charter markt.
Deze 11m Solar catamaran is een pionier op het vlak
van hernieuwbare energie, doordat het enkel
aangedreven is door zonne- en windenergie is dit
emissievrij concept werkelijk uniek.
Het grote buitenoppervlak van de catamaran maakt dat
men met vrij grote groepen vrienden en families (tot
ongeveer 12 personen) kan genieten van een dagje op
het water. De interactie met de omgeving is maximaal
dankzij de grote netten, de zwemtrap aan het platform
en de geruisloze motor.
Het concept werd ontwikkeld in 2014 en is intussen
uitgegroeid tot een waar succes op de charter markt in
de Middellandse Zee. Er is echter wereldwijd nog een
enorm potentieel om dit innovatief business concept te
gebruiken om duurzaam te ondernemen en ecotoerisme
te bevorderen. Het is een investeringsmogelijkheid die u
de kans geeft om zelfstandige activiteiten uit te bouwen
op de locatie van uw keuze.
De jachten zijn vrij eenvoudig te demonteren en
wereldwijd te vervoeren met een 40â€™ container. De
montage kan met behulp van een volledige montage set
en handleiding of door een ingevlogen specialist.
De elektrische componenten zijn van het gereputeerde
Finse bedrijf Oceanvolt. De 1,4 kW zonnepanelen laden
de batterijen die gebruikt kunnen worden om de twee
elektromotoren aan te drijven. De schroeven kunnen
tijdens het zeilen ook gebruikt worden om stroom op te
wekken en de batterijen te laden. Als back up kan
steeds indien gewenst een generator geplaatst worden.
Het onderhoud is dankzij de elektrische componenten
tot een minimum beperkt.
Enkele belangrijke aspecten:
- De kiel is verstevigd om

Volledige Omschrijving
te kunnen droogvallen.
- Er is een 85l watertank voorzien met buitendouche.
- De boot beschikt over een toilet met vuilwatertank.
- De catamarans kunnen steeds op maat afgewerkt
worden, de klant heeft verschillende mogelijkheden om
hierin eigen accenten te leggen.
Voor meer informatie contacteer White Whale
Yachtbrokers - Belgium op +32 (0)3 / 336 57 87 of per
mail naar belgium@wwy.nl.

Algemeen
Waterverplaatsing: lightship
Accommodatie
Overig: In option: FW maker &Â electricÂ freezer.
Â
Motor, electra, water
Zonnepaneel: 4x Sunpower - X21
Walstroom: 2x 10m
Overig: in option: generator (2x Honda 2kW 220V DC
generator)
Tuigage
Lieren: SeldÃ©n
Genua: option: 55mÂ² Code 0 headsail (manual furler,
SeldÃ©n)
Fok: 1x 18,15 mÂ² auto-tacking Cross Cut Performance
Dragon, manual furler (Selden)
Voorzeil rolsysteem : SeldÃ©n
Uitrusting
Ankerlier: 12V Lewmar Windlass - 700W + remote

