SPECIFICATIE 2018

standaard uitrusting & prijslijst opties

850

650 750 750 BUN 850

TECHNISCHE DATA
Type

: 850

Lengte

: 8.20 mtr

Breedte

: 3.10 mtr

Diepgang

: 0.85 mtr

Doorvaarthoogte

: 1.40 mtr

Gewicht

: 2250 kg

Aantal personen

: 12

CE-certificatie

:C

Motorisering

: 27pk - 42pk

Maximale snelheid

: Ca. 20 km/h

Standaardprijs

€ 47.950,-

INCL 21%. BTW

Optioneel verkrijgbaar

Standaard uitrusting

Motoren & bijbehorende techniek

Constructie
•

Polyester romp

Techniek
•

Motorkist speciaal geïsoleerd

•

CE-categorie C kustwater

•

3-blads schroef + zinkanode

•

Verstevigde motor fundatie

•

Flexibele koppeling

•

Motoren

•

Kunststof waterlock

Craftsman 3 cilinder 27pk

•

Schroefas (RVS)

Romp

•

Vaste brandstof tank

Veiligheid

•

Kabelaring (kleuren zwart en hennep)

•

Waterlijn

•

Bilgepomp elektrisch

•

Aangehangen roerblad

•

Brandstofafsluiter

•

Bootnaam en plaatsnaam

•

Wierfilter/grof waterfilter

•

Huiddoorvoeren van messing en

•

Handlenspomp t.b.v. bilgewater

voorzien van kogelafsluiters

•

Onderhoudsarme accu

Dek

•

Startonderbreker/hoofdschakelaar

•

Polyester dek

Kuip
•

Ergonomisch gevormde zitbanken +
rugleuningen

•

Grote opbergruimten onder zitbanken

•

Zelflozing naar bilge

Kussens
•

Kussenset compleet

RVS uitgevoerd
•

RVS boegstrip

•

RVS boegoog

•

RVS kikkers (4x)

•

RVS hak

Stuurconsole
•

Motorbedieningspaneel met
toerenteller, voltmeter en optisch en
akoestisch alarm

•

Groot stuurwiel

•

Morsebediening (gashendel)

•

Stuurstand met ergonomisch

•

stuurwiel en motorbediening

Alle toegepaste onderdelen staan onder de strenge kwaliteitsbewaking van STOUT

Craftsman 4 cilinder 42pk	
Walstroomaansluiting met acculader
en WCD	
Tweede accu en diodebrug voor
gescheiden licht- en startsysteem	
Vaarklaar maken dieselmotor 	

Kleuren romp

Antifouling vanaf fabriek

€ 49.550
€ 1.450
€ 1.050
€ 950



€ 1.150

Teak & kunststof afwerking

HPL teakline op kuipvloer



Comfort aan boord

Boegschroef met joystick bediening
Teak tafel met voet en poot 
Spoelbakje met kraan, watertank en
kookplaat 
Zonnebed incl kussens (rondzit-voor)
Koelkast


Sloten & beveiliging

Double Lock ketting 2.00 meter

Double Lock kabel 5.00 meter

Double Lock ‘Grond anker’ van gehard
staal

Double Lock ‘Buffalo’ wielklem/wielslot
(disselslot) 
Double Lock Compact Eagle of Condor
(disselslot) 
T1 Powerlock - overzet model - (disselslot) 

€ 185
€ 119
€ 75
€ 149
€ 109
€ 139

€ 1.600




RVS afwerking

RVS fenderhaken 2 stuks	
RVS waterski/slot ogen 2 stuks	

€ 2.250
€ 450
€ 1.250
€ 300
€ 1.250
€ 30
€ 65

Kussens

Gewatteerde kussenset blokprofiel
(meerprijs)	

€ 500

Kappen

Buiskap met dekkleed

Uitritsbaar voorraam buiskap

Biminitop aluminium

RVS biminitop

Verlengde doorgetrokken buiskap 
Hoes voor buiskap 
Blindering buiskap 

Navigatie, Apparatuur & Elektriciteit

Dieptemeter inclusief montage (vanaf)
Ray marine dieptemeter marine i40
Ray marine bi-data snelheid/temp/diepte
Kuipverlichting, 5x LED lampjes ‘cool
white’

Navigatieverlichting complete set 
Toplicht - wit rondom schijnend


€ 3.600
€ 400
€ 750
€ 950
€ 1.950
€ 150
€ 250




€ 450
€ 300
€ 175

Accessoires

Vaarklaar pakket

Vaarklaar pakket XL 
Radio JENSEN met Bluetooth/USB/
AUX en 2x60 watt boxen

2x extra 60 watt speakers 
12Volt aansluiting per stuk 
Brandblusser met bevestigingsbeugel
Veiligheidspakket (4 persoons)

Track & Trace

Claxon ovaal - inbouwmodel

Vlaggenmast klein (30cm) 
Vlaggenmast middelgroot (65cm) 
Vlaggenmast groot (100cm)

Vlaggenmast groot gebogen


€ 200
€ 495
€ 695

€ 175
€ 195



€ 650
€ 125
€ 75
€ 65
€ 150
€ 295
€ 175
€ 60
€ 115
€ 155
€ 165

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en af werf te Nijkerk - NL. Prijslijst referentie 1-2-2018, met deze prijslijst komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. Voor tussentijdse wijzigingen in
gegevens, prijzen of drukfouten kan STOUT geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

