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No Limit BS1040 
 
Werf  : No Limit Ships B.V. 
   Stockholmstraat 3 
   9723 BC  GRONINGEN 
   NEDERLAND 
   T : +31 50 5773411 
   F : +31 50 5775745 
   E : info@nolimitships.com 
   W : www.nolimitships.com 
 
CE keur : Categorie C 
Garantie : Volgens Hiswa voorwaarden  
Garantietermijn : 36 maanden (voorwaarden onderhoudscontract) 
Prijs standaarduitvoering : € 179.700,-- inclusief 21% B.T.W. 
Levering : af werf Groningen 
 

Algemene gegevens 
Lengte over alles  :     10,40 m   
Breedte over alles  :       3,20 m 
Diepgang  : ca. 0,80 m 
Kruiphoogte met gestreken mast  : ca. 1,90 m 
Waterverplaatsing   : ca. 9 ton 
Stahoogte kajuit  : ca. 1.95 m 
 

Casco 
 Staal multiknik, romp 5mm, kuip en opbouw 4mm gebouwd uit gestraalde plaat  
 Verdeeld over de gangboorden acht roestvrijstalen opgelaste bolders 
 Opgeschroefde roestvrijstalen slijtrand rondom het berghout    
 Profielen toegang-  motorruimte, kuipbanken en mastvoet roestvrijstaal 
 Stalen handrailing op kajuitdek 
 Acht roestvrijstalen openslaande patrijspoorten 
 Drie roestvrijstalen afsluitbare ventilatiekappen op kajuitdek 
 Zware stalen bolder op voordek 
 Zelflozende kuip met ingelaste roestvrijstalen afvoeren 
 Aluminium motorluik voorzien van gasveer 
 Kuipbanken met scharnierbare en afsluitbare aluminium deksels  
 Gasbun met gasflesbeugel gescheiden van opbergruimte met afvoer naar buiten 
 Roestvrijstalen ankerpijp en ankerplaat 

 

Tanks 
 Stalen geïntergreerde brandstoftank 290 liter 
 kunststof watertank 210 liter 
 kunststof vuilwatertank 60 liter 
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Schilderwerk 
 Casco twee lagen tweecomponenten primer 
 Binnenzijde casco één laag tweecomponenten primer 
 Machinekamer, kuipbanken en bilge extra afgewerkt met een gladde coating  
 Boven water behandeld met hoogwaardige tweecomponenten aflak 
 Kleur romp en opbouw naar keuze 
 Onderwaterschip behandeld met zwarte antifouling 
 Kajuitdek, gangboorden, kuipluiken en kuipvloer voorzien van antislip 
 Schuifluik afgewerkt met flexiteek 
 Interieur 3 lagen lak zijdeglans afgewerkt 
 Lakwerk hout exterieur, 7 lagen lak hoogglans afgespoten 
 Bestickering naam en ligplaats naar keuze 

Motor, aandrijving en besturing 
 Lombardini LDW 2204 M, viercilinder 60 PK diesel 

met technodrive TMC 60 keerkoppeling 
 Schroefasoverbrenging door middel van een flexibele koppeling 
 Extra brandstof voorfilter/waterafscheider in brandstofleiding 
 Watergesmeerde schroefas met bronzen schroef  
 Watergekoeld uitlaatsysteem met wierfilter, waterlock en beluchter 
 Mechanische éénhandel bediening t.b.v. motor en keerkoppeling bediening  
 Standaard plus motorbedieningspaneel 
 Stuurwiel 40cm teak met RVS hoepel 
 Vetgesmeerde roeras 
 Motorruimte tot op de waterlijn geïsoleerd met motorkamerisolatie 
 Hydraulische stuurpomp met stuurcilinder 
 Noodstuurinrichting 
 Boegschroef 60kgf met joystickbediening op dasboard 

 

Elektrische installatie 
 Droge spiraalaccu 60 Ah. t.b.v. starten, 250 Ah AGM-accu t.b.v. boordnet 
 Beide accu’s worden gescheiden geladen door de motor 
 Beide accu’s voorzien van hoofdstroomsleutels 
 Hoofdstroom zekeringen t.b.v. zware gebruikers 
 Schakel paneel met 12 schakelaars en led indicatie 
 Walstroomaansluiting met aan boord ingebouwde scheidingstransformator, twee automatische 

zekeringen en een aardlekschakelaar 
 Verdeeld over het interieur vier wandcontactdozen 
 Led inbouwspots chroom met separate schakelaars verdeeld over het interieur 
 Elektrische hoorn, roerstandaanwijzer, radio/cd met twee speakers in het interieur  
 Elektrische tankniveaumeters en voltmeter 
 Navigatieverlichting 2-kleur en rondom wit schijnend licht in de mast 
 Automatische bilgepomp in motorruimte en verblijf 
 Dekwaspomp met aansluiting in de kuip incl. 10 meter slang en spuit 
 Elektrische douchewater afvoerpomp 
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Interieur 
 Interieur volledig tot op de waterlijn geïsoleerd 
 Mahoniehouten interieurbetimmering met massief Mahonie afgewerkt 
 Toegang kajuit door twee massief robiniahouten paneel deuren 
 Massief mahoniehouten toegangstrap 
 Kajuitvloer PVC vloerstroken met bies, kleur naar keuze 
 Deuren toilet en slaapverplijf massief mahoniehouten paneeldeuren 
 Plafond 6mm multiplex twee zijdig beplakt met wit formica 
 Mohaoniehouten tafel met afgeronde massieve lijsten 
 Via diverse luiken eenvoudig toegang tot de techniek en afsluiters 
 Ruime zitbanken in U-vorm, om te bouwen naar tweepersoonsbed 
 kussen voor de tafel wordt bijgeleverd  
 Veel opbergruimte onder zitbanken 
 Naast kombuis dubbele ruime opbergkast en hoge kast 
 In voorpiek afgesloten slaapverblijf met ingebouwd V-bed voorzien van op maat gemaakt 

comfortabel matras  
 Slaapvertrek voorzien van voldoende opbergruimte 
 Kombuis met HPL aanrechtblad, kleur naar keuze voorzien van roestvrijstalen spoelbak met 

mengkraan en tweepits gaskomfoor met afvoer en glazen afdekplaat  
 Boven gaskomfoor elektrische afzuiging in plafond 
 Ingebouwde compressorkoelkast 85 liter 
 Ruime bergkasten onder aanrecht en drie diepe lade’s 
 Drinkwater druksysteem met 30 liter boiler verwarmd door motor en walstroom 
 Afgesloten toilet-/doucheruimte voorzien van Planus electrisch toilet, douche en wastafel met 

gecombineerde water/douchekraan en elektrische afzuiging in plafond 
 De natte cel is wit formica afgewerkt 
 Kleur stoffering naar keuze 

 

Overige zaken in standaarduitrusting 
 Brandblusser 2 ltr. en blusdeken 
  Automatische schuimblusser in motorruimte     
 R.V.S. zwemtrap 
 Robiniahouten of kunststof stuurstoel naar keuze      
 Robiniahouten mast op kajuitdek met zaling, twee vlaggelijn ogen en twee kikkers 
 Handbediende ankerlier met RVS anker 16kg en zwarte ringfender 
 Ankerketting gegalvaniseerd 15m in kunststof bak met afvoer naar buiten 
 Robiniahouten koekoek met RVS beschermingsroosters over het glas 
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Optie’s 
 

 

 Omvormer/lader Victron Phoenix Multiplus 1600W/70A  
incl.Multicontrol afstandsbediening € 2.750,-- 

 Buiskap met aanritsbaar afdekkleed over kuip (kleur naar keuze)  € 3.045,-- 
 Buiskap met aanritsbaar verlengstuk over helft van de kuip waaraan  €   3.650,-- 

aanritsbaar kleed voor afdekken rest kuip(kleur naar keuze)  
 Webasto heteluchtverwarming met uitblaas in verblijf, voorpiek en natte cel € 2.950,-- 
 Flexiteek op kuipvloer en kuipbanken € 6.200,-- 
 Kussenset kuip met 4 handige rugleuningen € 2.365,-- 
 Afleverpakket bestaande uit:  € 1.296,-- 

� Diverse reserve zekeringen/lampjes 
� Reserve impeller 
� Reserve filters motor (van elk 1) 
� Reserve v-snaar motor 
� 2 liter reserve smeerolie 
� 2 liter reserve koelvloeistof 
� 1 liter reserve ATF olie 
� 6 PVC fenders met lijn 
� 2 Ronde fenders 
� 4 landvasten 
� Inschuifbare aluminium pikhaak 
� Luiwagen en puts 
� Vlaggenstok 1,25m  

incl. nederlandse vlag 70x100 
� 2 Draaispitten 
� Ankerbal opvouwbaar incl. lijn 
� Muggenhorren t.b.v patrijspoorten 8st. 
� Muggenhor t.b.v koekoek 
� Brandstof bij oplevering 290 liter 
� Gasfles propaan 2,5 kg  

 


