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Pro-serie

Specificaties

Standaard uitrusting en opties

Lengte:
Breedte:
Gewicht:
Max. :
Staartlengte :
CE-categorie:
Max. :
Draagvermogen:
Kleuren:

5,40 mtr
2,40 mtr
490 kg
100 pk (73,6 kW)
Lang
C en D
C 10, D 13 (SI 8)
C 860 kg, D 1085 kg
Rood

Marmer

De Fun Yak 540 wordt standaard geleverd met een polyester stuurconsole met RVS beugel en raam (incl. stuursysteem),
een bank met rugleuning, 4 kikkers, 2 koffers in linker zijkant (50 liter elk), 1 koffer in rechter zijkant (100 liter), opbergvak
in de boeg, 6 handvaten op de boeg en een RVS loosplug. Optioneel zijn een koffer in de boeg met kussen, een zwemtrap, een roll bar en een SI-pakket leverbaar.

Materiaal

Alle boten uit de modellenlijn zijn gemaakt van Rigidex polyethyleen met een zeer hoge dichtheid. Dit materiaal is erg
sterk en slagvast. Deze kwaliteit materiaal is door zijn molecuulstructuur heel gemakkelijk te repareren, het zal echter
waarschijnlijk nooit nodig zijn, want het kunststof is oersterk.

Certificering
De Fun Yak 540 heeft als type boot een goedkeuring voor de CE-normering. Daarnaast is het model in een aangepaste
uitvoering (Pro-serie) goedgekeurd voor de Nen-en 1914:1997 norm. Deze norm maakt de boot geschikt als bij- en
reddingsboot voor de beroeps- en passagiersvaart op het binnenwater. Deze laatste norm geldt voor alle Europese
landen die aangesloten zijn bij de Europes Unie.

SI-pakket

EXTRA

SI-pakket

Voor het gebruik in de beroepsvaart (binnenvaart) wordt de Fun Yak 450 geleverd met een SI-pakket.
Het pakket kent de volgende uitrusting:
1 wrikdolpot op spiegel, 2 dolpotten in zijkant met 2 roeidollen.
1 spanband voor tankbevestiging, bevestiging loosstop aan boot.
Type goedkeuringsplaatje, kopie goedkeurings certificaat,
gebruikshandleiding, SI-verklaring.
1 kunststof hoosvat, 1 drijvende lijn (12mm, 6 mtr.)
Montage lifeline om gehele romp.
Koffer in de boeg als roeizitting (zonder kussen)
Set onzinkbare roeispanen.

Schroefkooi

Naast het SI-pakket is het ook verplicht voor de certificering om een schroefkooi om de
propellor van de buitenboordmotor te hebben. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende maten
afhankelijk van de afstand tussen het cafitatieblad en de onderkant van het onderwaterhuis.
Een goed produkt hiervoor is de Propguard®. Kijk op :www.propguard.nl.

Uw dealer
Download de prijslijst voor de actuele prijzen.
Bunkerstation Heijmen B.V. Tel. 0481-438310
www.bunkerstationheijmen.nl info@bunkerstationheijmen.nl
Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

