Het beleven van stilte........
is het varen in een Molensloep 550-elektro
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Molensloep 550
elektro

Het beleven van stilte is het varen in een Molensloep 550-elektro
De Molensloep 550-elektro is het nieuwste model van de Cleypoel
Watersport uit Rijpwetering , welke geheel in eigen beheer gebouwd is.
De sloep is voorzien van een zeer stille en krachtige elektro aandrijving.

De Molensloep beschikt over veel
bergruimte en nabij de stuurconsole, centraal in de sloep,
bevindt zich de bergruimte voor
het onderbrengen van de tractieaccu.
Deze tractieaccu heeft voldoende
vermogen om een hele dag te
varen en is hiermee ook geschikt
voor de verhuur.

Specificaties:

Lengte o.a.: 550 cm				
Breedte o.a.: 205 cm
Diepgang: circa 50 cm			
Doorvaarhoogte: circa 85 cm
Gewicht: circa 950 kg 			
Motor: 2,0kW
Max. vaarsnelheid: 9 km/h			
Accu capaciteit:
24 Volt - 12,6 kWh C5
Kruissnelheid: 7,5 km/h 			
minimale vaartijd: 7 uur
CE categorie D: 6 personen			
Prijs: € 22.500,= (af werf Rijpwetering) inclusief 21% BTW
Constructie & materialen:
Dek en romp van polyester (kleur naar keuze)
Antislip dekken en kuipvloer
Antifouling (kleur naar keuze)		
Instaptreden aan beide zijden
3 opbergvakken in de banken		
RVS bolders (4), boegstrip
Volledig in nederland gebouwd
Elektrisch systeem:
Stuurbare onderwatermotor 2,0 kW		
Traploze eenhendelbediening
Accuconditiemeter				
Hoogfrequent acculader
Natte tractieaccupakket met centrale vulling en ontgassing 12,6 kWh C5 – 24 Volt
Walstroomaansluiting met aardlekschakelaar en automaat met laadsnoer 15 meter
Uitrusting:
Buiskap en achterzeil (kleur naar keuze)
Kabelaring (naturel)
Zit- en rugkussenset (kleur naar keuze)		
Stuurwiel met trek-/duwkabel		
Elektrische lenspomp			
Zwemtrap op de spiegel
2 landvasten, anker met lijn, 4 stootwillen
Vlag met houten vlaggenstok
Bootnaam en plaatsnaam op de romp
Opties:
Teak op bovenzijde bergruimte accu en opstapjes			
€ 475,00
Teak tafel, inklapbaar blad en uitneembare voet 			
€ 450,00
Teak op kuipvloer 					
€ 2.150,00
Teak potdeksel op kuiprand					
€ 575,00
Kabelaring, kleur zwart of grijs (meerprijs)			
€ 145,00
Zonnedek met passend kussendeel 				
€ 725,00
12 V contactdoos met omvormer 				
€ 165,00
Radio cd speler met afstandbediend
			
€ 615,00
(alleen in combinatie met 12 v kontaktdoos en omvormer)

Navigatielamp (wit rondschijnend toplicht) 			
Kopleguaan op kabelaring 					
Elektrische toeter 						
RVS Boegoog						

€
€
€
€

155,00
625,00
95,00
135,00

De sloep is standaard zeer
compleet uitgerust met o.a.
vaartijd indicator, een kabelaring,
zwemtrap en een cabriokap met
achtertent.
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