Alubat Ovni 385

Occasion
Verkocht
Merk :
Type :
Bouwjaar :
Materiaal :

Alubat Ovni
385
2000
Aluminium

Lengte :
Breedte :
Diepgang :
Kiel :

12.40
3.80
0.65
Integraal
kiel/midzwaard/droogvalsysteem
Deze excellent onderhouden Alubat-Ovni 385 is van eerste eigenaar en uitsluitend particulier
gebruikt. De verstaging en de zeilen zijn in 2010 vernieuwd en het hydraulisch roer ophaal
mechanisme en het midzwaardsysteem zijn door Alubat in 2014 gereviseerd. Begin 2016 is het
gehele onderwaterschip kaal gemaakt en opnieuw voorzien van epoxy en anti fouling en is het
bovenwaterschip voorzien van een nieuw verfsysteem. Het aluminium kleurige gedeelte van de
romp is opnieuw gepolijst door Alubat. De boot is vanaf de waterlijn geïsoleerd, dus geschikt voor
gebruik tijdens alle seizoenen. De meeste ramen in de kajuitopbouw kunnen open, zorgt voor
perfecte ventilatie. De bediening van het midzwaard geschiedt d.m.v. een talie en de vallier, dus
vanuit de kuip.
Alle benodigde documenten zijn aanwezig.
Bezichtiging op afspraak.

Kenmerken
Naam schip; MENINA
Bouwnummer; FR-ALU 03824 B 000
Motornummer; 20642
Motor(en)
Aantal;
1
Merk;
Yanmar 4JH3E
PK;
56
Brandstof;
diesel
Aantal motoruren ca. 4000
Voortstuwingssysteem; schroefas
Cupro driebladsschroef
Schroefas afdichting, watergesmeerd,
vernieuwd in 2016
Dubbel brandstof/waterafscheidingsfilter bij tank + brandstoffilter bij motor
Zeilen, tuigage, dekuitrusting
Grootzeil met 3 reven, 2010 UK de Vries met wegneembare lazy jacks
Rolgenua met UV strook, 2010 UK de Vries
Triradiale halfwinder
Kotterzeil, kleur oranje
op overloop op voordek
Wegneembare kotterstag met
snel spansysteem
Wegneembare bakstagen
2 x Harken 48 selftailing genualieren
2 x Harken 32 selftailing vallieren
1 x Harken 16 lier bij de mast
Maststeps op gehele mast
Spinnakerboom op rail op de mast
Zwanenhals aan dek voor elektrische
mast bekabeling
Patrijspoorten in de kajuitopbouw i.p.v.
de standaard vaste lexaan ramen
Zeilenberging in voordek, met luik
ca. 60 x 50 cm.
Aluminium aangelaste stootlijst
Afsluitbare reddingsvlot kist op spiegel
Achter ankerrol op spiegel
met aangelaste kikker
Aangelaste handgreep aan spiegel
Doorstappreekstoel
Elektrische ankerlier, Vetus Alexander
2 x Dorade op kajuitdak
Geen vleugel, maar demontabele alu.
windgenerator paal op de spiegel.
Kuipuitrusting
Stuurstand met kompas en motorbedieningshandel
Instrumenten console boven instap/schuifluik
Teak op de kuipbanken
Teak kuipvloerrooster, tevens kuiptafel
Buitenboord motorsteun op hekstoel
Kappen, huiken en hoezen
Sprayhood (2011) met r.v.s. frame,
en extra handrail, ramen vernieuwd (2016)

Zonnetent, aanritsbaar aan sprayhood
Grootzeilhuik (2014), donker blauw
Rolgenua hoes, donker blauw
Set spatzeilen
Lier hoezen
Stuurwiel/consolehoes
Navigatie apparatuur
Kompas op stuurstand
Simrad IS 15 log + dieptemeter + wind
dus 3 klokken
Raytheon radar
Furuno GPS, binnen en buiten
Robertson AP 20/Simrad hydraulische
stuurautomaat
Shipmate RS 8300 marifoon
Furuno Navtex
Geïsoleerde achterstag
Electra
230 V walaansluiting met Mastervolt
40 AH acculader
Start accu, 110 AH
3 x Service accu, ieder 110 AH
vernieuwd (2016)
Victron scheidingstrafo
Mastervolt omvormer, 1200W
Superwind windgenerator (2014) op paal op spiegel
2 x Zonnepaneel op voordek
Los zonnepaneel voor op buiskap
Extra elektrisch paneel bij kaartentafel
Mastervolt Batman inverter/charger control
Navigatie verlichting, incl. stoom/deklicht
3 Kleur lantaarn met wit toplicht, LED
Interieur verlichting LED
Interieur
Cabines
2
Slaapplaatsen
6
Voor indeling zie plattegrond
4 x Vaste slaapplaats in cabines
2 x slaapplaats in de salon (1 x met slingerzeil)
Lattenbodem onder matras voorkajuit
Isolatie vanaf de waterlijn
Binnenbetimmering in Kersenhout
Speciale anti slip vloer,
safe step Forbo
Kombuis
3 Pits kooktoestel met oven en grill, SMEV
Koelkast, bovenlader, Isotherm, watergekoeld,via inwendige tank,gereviseerd in 2016
Dubbele r.v.s.spoelbak
Water & sanitair
Boiler, 20 ltr., op motor en 230 V
Waterdruksysteem 12 V

Zoutwatervoetpomp in de kombuis
Drinkwatervoetpomp in de douchtruimte
Jabsco onderwaterlijncloset (2016)
Kuipdouche
Tanks
Watertank ca. 350 ltr
Brandstoftank ca. 200 ltr
Comfort aan boord
Radio/CD speler met binnen
en buitenspeakers
Webasto Airtop 3500 hetelucht verwarming
Electrische plaat Nobo met thermostaat, 750 W
Veiligheid
Arimar 4 pers.reddingsvlot in container
laatste keuring 2014
Reddingsboei, reddingslijn
Zwemtrap
Firdell Blipper radarreflector
Goedgekeurde brandblussers
Avon bijboot, 4 persoons
met 2 pk Yamaha bb motor
Overige
Bruce anker (20 kg) met 30 mtr. 8 mm
ketting en lijn
Aluminium Fortress achter anker
Danfort reserve anker
Stootwillen en landvasten
Hydraulisch roer ophaalsysteem in 2014 gereviseerd door Alubat
Onderwaterschip in 2016 geheel kaal
en nieuw epoxy en anti fouling systeem aangebracht
Begin 2016 is het gehele bovenwaterschip geschilderd
Begin 2016 is de aluminium romp gepolijst door Alubat
Verstaging is vernieuwd in 2010

