Model
1 Basisprijs voor een SK Kotter 1400 ( incl 21 % BTW )
Basisprijs voor een SK Kotter 1400 ( ex BTW )

1400
€ 498.000
€ 411.570

2 Algemeen
Lengte totaal

14,00 m

Breedte inclusief stootrand met diam. 90 mm

4,43 m

Diepgang, ca.

1,10 m

Doorvaarthoogte, ca

2,85 m

CE - ontwerpcategorie

B

Waterverplaatsing ca.

20 t

3 Uitvoering van het casco en toebehoren
3.1 Casco in staal
Plaatdikte van de romp

6 mm

Plaatdikte van opbouw en dekken

5 mm

3.2 Railingen en onderdelen in RVS
RVS bolders op bolderkasten ( boeisel hoogte )

8 stuks

RVS middenkikkers op boeisel

4 stuks

RVS plaat onder anker

s

RVS klapbare zwemtrap

s

Zware RVS beschermstrip rond zwemplateau

s

3.3 Tanks met respectievelijke inhoud
Totale inhoud kunststof watertank

600 liter

Totale inhoud RVS dieseltanks

500 liter

Totale inhoud kunststof vuilwatertank met inspectieluik

215 liter
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4 Ramen, deuren, poorten en luiken
Ramen in thermopane ( dubbel ) en getint

s

Middelste raam voorschild heelklap

s

Klappende poorten ( incl muggenhorren en regenkapjes )

s

Vluchtluik in voorkajuit ( inclusief muggenhor )

s

4 delige aluminium pui tussen salon en kuip

s

Deurtjes in kuiprand BB en SB

s

5 Motoren en techniek
5.1 Motoren
Merk

Volvo Penta

Type

D3-150

Vermogen kw / Pk

110/150

Cilinders

5 cil

Dynamo

12V/150A

Optioneel inbouw andere motoren mogelijk

optie

5.2 Motortoebehoren
Onderhoudsvrije start accu
Extra brandstoffilter met waterafscheider

120 Ah
s

Elektronische motorbediening

s

Automatische brandblusintallatie in motorkamer

s

Boegschroef standaardmet extra accu

95 Kgf

6 Elektrische installatie boordnet
6.1 12 V / 24 V
Boordnet
Boordnet accu's AGM (glasvezel/onderhouds vrij )

12 V
2 x 260 Ah

6.2 230 V
Walstroom aansluiting 230 V met aardlek schakelaar

s

Walstroomkabel 25 meter

s

Combi lader / omvormer 12 V / 3000 W / 120 A

s

Accu verbruiksregistratie paneel

s

7 Techniek
7.1 Drinkwatersysteem
Drinkwaterpomp met drukvat
Boiler met 230 V / 750 W elektrisch element

s
75 liter

7.2 Apparatuur in kombuis
Compressor inbouwkoelkast ca.
RVS kookplaat

140 Liter
4 pits

7.3 Afvalwater / vuilwatersysteem
Tecma / Planus electrische toilet op drinkwater gespoeld

s

Toilet is aansloten op vuilwatertank

s

Zware douchewater pomp

s

2 x bilge pomp met vlotter

s

7.4 Gasinstallatie
Gasbun voorzien van ontluchting
Kunststof gasflessen

s
2 x 5 Kg

7.6 Verwarming
Heteluchtverwarming op diesel

5000 W
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8 Interieur ( indeling / betimmering / stoffering)
8.1 Houtsoorten en te gebruiken materialen
Salon en voorkajuit wanden en lijstwerk in mahonie

s

Plafonds in wit formica met massief mahonie lijstwerk

s

Interieur met originele SK teaklook scheepsvloeren

s

Badkamer in formica met massief mahonie lijstwerk

s

Badkamer vloer afgewerkt met polyester in vlokken design

s

Blad op aanrecht en badmeubel formica met mahonie lijst

s

Kuiprand massief mahonie of RVS

s

Zelflozende kuiipvloer

(kunst)teak

Zit gedeelte kuipbanken

(kunst)teak

Wensen t.a.v. materialen / houtsoort e.d. zijn bespreekbaar

optie

8.2 Isolatie materiaal
50 mm Glas/steenwol tegen scheepshuid en kajuitdaken

s

Rond ramen en poorten 4 mm kurk tegen kajuitwand

s

Stalen kuipvloer boven motor met extra geisoleerd motorluik

s

Motorruimte met marine geluidsisolatie platen met toplaag
Speciale wensen t.a.v. isolatie is bespreekbaar

s
optie

8.3 Indeling
Zie hiervoor standaard indeling zoals getoont
Uw ideen / wensen t.a.v. indeling zijn bespreekbaar

s
optie

8.5 Stoffering
Stelpost voor vloerbedekking, gordijnen, kussens,
matrassen, stuurstoel, kuipkussens,douchegordijn
Stoffering op basis offerte minus stelpost

€ 6.000
optie

9 Kuiptent
Tentdelen 3 - delig uitritsbaar

s

10 Verfsysteem (spuitkwaliteit )
10.1 Laagdiktes etc.
Onderwater; 300 micron epoxyprimer + antifouling

s

Bovenwater; 250 micron epoxyprimer, voor- en aflak

s

11 Navigatiemiddelen ed.
Navigatie verlichting volgens BPR met ankerlicht

s

Electrische scheepshoorn op de mast

s

Tankmeters diesel / water / vuilwater
Ruitenwisser met 2 snelheden en nulstand en RVS parallelarm

s
3 stuks

Intervalschakelaar op ruitenwissers

s

Roerstandaanwijzer

s

Dieptemeter

s

Overige navigatie middelen

optie
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12 Dekuitrusting
Aluminium mast in kleur van opbouw

s

Zwart kunststof stootrand

Ø 90 mm

Meerlijnen :

2 x 6 m + 2 x 12 m

( navy of zwart )

s

Fender

afm 24 x 70 cm

( navy of zwart )

6 stuks

Electrische ankerlier

s

RVS poolanker ( inclusief ringfender )

s

RVS vlagge- en geusstok met natievlag en geus

s

Bootsnaam, thuishaven, SK nummer

s

CE boek met technische beschrijvingen

s

Service pakket bij motor
Wensen dekuitrusting

s
optie

Wij behouden ons het recht bovengenoemde basisuitvoering en/of prijzen te wijzigen zonder opgave vooraf.

Opties en uw specifieke wensen

Naast de volledig uitgeruste SK kotter 1400 hebben onze klanten meestal specifieke verwachtingen, eisen en
wensen voor een nieuw te bouwen motorjacht. SK Jachtbouw weet als geen ander deze wensen in goed overleg
te vertalen in passende oplossingen. U kunt bij uw keuzes handig gebruik maken van onze meer dan 45 jarige
ervaring. Niet voor niets is ons motto: "Uw verwachtingen, onze know how"
Neemt u contact met ons op ( per mail of telefonisch ) voor het toesturen van een uitgebreide optielijst of voor
een persoonlijke toelichting of bezoek aan onze werf.

