Alubat/Ovni 435

Occasion
Verkocht
Merk :
Type :
Bouwjaar :
Materiaal :

Alubat Ovni
Ovni 435
2003
Aluminium

13.37
4.22
0.85
Integraal
midzwaard/droogvalsysteem
De eerste- en huidige eigenaar heeft al diverse malen de oversteek naar de Caribbean gemaakt,
deze Ovni 435 is daar dan ook uiterst geschikt voor. In februari 2017 is het schip in Lagos op de
kant geweest voor onderhoud werkzaamheden, zoals; nieuwe antifouling, zinkanodes, nieuw
schroefaslager, nieuwe Volvo seal binnenkant, uitlijning motor en is de speling op het roer, nieuwe
bus in hak en onder het kwadrant, verholpen. Tevens is er een vuilwatertank ingebouwd. Kortom,
het schip ligt weer klaar voor de volgende eigenaar om de wereldzeeën te gaan bevaren.
Bezichtiging op afspraak.
Kenmerken
Scheepsnaam; J&B
Bouwnummer; FR-ALU-43541G303

Lengte :
Breedte :
Diepgang :
Kiel :

Motornummer; 5102963711
Motor(en)
Aantal 1
Volvo D2-55
55 pk
Diesel
Aantal motoruren; ca 3500
Voortstuwingssysteem; schroefas
3 Blads MAXPROP
3 blads vaste schroef als reserve
Zeilen, tuigage, dekuitrusting
Grootzeil, 3 reven, 2012
Rolgenua met UV strook, 2010
oude genua als reserve
Rolkotterzeil met UV strook
Triradiale halfwinder
2 x Harken genualieren (56) in de kuip
2 x Harken kotterzeillieren (53) in de kuip
1 x Harken lier bij kajuitingang (40)
2 x Harken lier bij de mast
Topstagen en de genuastag zijn in 2016 uit voorzorg vernieuwd
Wegneembare bakstagen
Spinnakerboom
Geen aluminium vleugel maar aluminium radarpaal bij spiegel
Kikkers en handgrepen gelast i.p.v. met bouten
Aluminium aangelaste stootlijst
Ankerrol met aangelaste kikker op spiegel
Aluminium handgrepen op spiegel gelast
Afsluitbare reddingsvlot kist op spiegel
Doorstap preekstoel
Gesloten r.v.s. hekstoel aan stuurboordzijde
Grannybars bij de mast
Dorades midden op kajuitdak
Elektrische ankerlier
Kuipuitrusting
Stuurstand met kompas en instrumenten console
Motorbedieningspaneel op stuurstand
Teakhout op de kuipbanken
Kappen, huiken en hoezen
Sprayhood met vaste aluminium ramen op aluminium gelaste rand, tevens instrument console
Sprayhood, doek, in 2013 vernieuwd
Achtertent, aanritsbaar aan sprayhood
Grootzeilhuik
4 x Lierhoezen
Stuurwiel/consolehoes
Navigatie apparatuur
Raymarine ST 60 log-snelheidsmeter

Raymarine ST 60 dieptemeter
Raymarine hydraulische stuurautomaat
Raymarine radar
2 x Shipmate GPS RS 5700
Shipmate RS 8300 marifoon
Inboard computer
Pactor modem
SSB radio Icom M 802 met Icom
antennetuner AT 140
Electra
Startaccu 95 Ah
mei 2017 vernieuwd
4 x 110 AH boordaccu
december 2013 vernieuwd
Mastervolt 60 AH acculader met
230 V walaansluiting
2 x Volvo 60 AH dynamo
2 x Zonnepaneel (140- en 90 W)
Mastervolt 2000W omvormer
Mastervolt Mass inverter/charger control
Navigatieverlichting, incl. stoom/deklicht
3 Kleur lantaarn met wit toplicht, LED
Binnenverlichting LED
Interieur
Voor indeling zie bijgaande tekeningen
Cabines
2
Slaapplaatsen
5
Gehele binnenbetimmering in eikenhout
Isolatie vanaf de waterlijn
Ruime eigenaarshut voorin met hangen legkasten en schuifladen onder dubbel bed
Grote U-vormige salonbank aan bakboord
Rietpol kachel in nis naast keukenblok
Langskeuken aan stuurboord
Ruime kaartentafel aan bakboord
Toiletruimte met douche aan stuurboord
Grote 2 persoonsachterhut aan bakboord
Zitkussens en gordijnen in 2015 vernieuwd
Kombuis
Forse 10, 3 pits kooktoestel met oven en grill
Koelkast met vriesvakje, frontlader, 85 ltr
Warm water
Magnetron (230 V)
Water & sanitair
20 ltr. boiler
mei 2017 vernieuwd
Onderwaterlijncloset
Tanks
2 x Watertank, totaal ca. 300 ltr
2 x Brandstoftank, totaal ca. 600 ltr
1 x Brandstoftank, ca. 50 ltr
voor Rietpol kachel

Vuilwatertank wordt februari 2017 ingebouwd
Comfort aan boord
Webasto hetelucht verwarming
Rietpol kachel (dieselolie)
Veiligheid
RDF Seasava plus X reddingsvlot, 4 pers. in tas, laatste keuring 04-02-2016
Epirb, Global Fix 406 mhz
Reddingsboei
Zwemtrap
Noodsignalen pakket
Goed gekeurde brandblussers
Dinghy AB met aluminium bodem
en 2.5 pk Suzuki buitenboordmotor
Overige
2 x Bruce anker (20 en 30 kg)
met 70 mtr. 10 mm ketting
Stootwillen en landvasten etc.
Hydraulisch roer ophaal systeem is
in 2016 gereviseerd
Antifouling wordt februari 2017 vernieuwd
Schroefaslager wordt februari 2017 vernieuwd
Roerlager speling wordt in februari 2017 verholpen

