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No Limit BS880 
 
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 :  € 114.875,-- inclusief 21% B.T.W. 
Levering  : af werf Groningen 
 

Algemene gegevens 
Lengte over alles   :       8,80 m   
Breedte over alles   :       2,80 m 
Diepgang    : ca. 0,65 m 
Kruiphoogte met gestreken mast  : ca. 1,60 m  
Waterverplaatsing   : ca. 5,5 ton 
Stahoogte kajuit    : ca. 1.75 m 
 
 

Casco 
 Multiknik casco gestraald 4 mm dik scheepsstaal      
 Verdeeld over de gangboorden acht RVS bolders 
 RVS slijtrand rondom het berghout en op voorsteven     
 RVS mastvoet 
 Handrailing op roefdek 
 Zes RVS patrijspoorten 
 Zware voor- en achterbolder 
 Zelflozende kuip 
 Aluminium motorluik voorzien van gasveer 
 Kuipbanken met scharnierbare en afsluitbare aluminium deksels  
 Afsluitbare gasbun gescheiden van opbergruimte 

 

Tanks 
 RVS brandstoftank 90 liter 
 RVS watertank 90 liter 
 RVS vuilwatertank 40 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 afgespoten met tweecomponenten aflak 
 Kleur romp en opbouw naar keuze 
 Onderschip behandeld met zwarte antifouling 
 Roefdek en gangboorden voorzien van antislip 
 Kuipbanken, schuifluik en kuipvloer afgewerkt met flexiteek 
 Interieur 3 lagen lak zijdeglans afgewerkt 
 Roefdeuren en mast met 7 lagen blanke lak hoogglans afgespoten 
 Bestickering naam en ligplaats naar keuze 

 
Motor, aandrijving en besturing 

 Lombardini LDW 1404 M, viercilinder 40 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 waterlock en beluchter 
 Mechanische éénhandel bediening t.b.v. motor en keerkoppeling bediening  
 Digitaal motorbedieningspaneel 
 Stuurwiel 40cm teak met RVS hoepel 
 Vetgesmeerde roeras 
 Motorruimte tot op de waterlijn geïsoleerd met motorkamerisolatie 
 Hydraulische stuurpomp met stuurcilinder 
 Boegschroef 55kgf 
 Noodstuurinrichting 

 

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 8 schakelaars en led indicatie 
 Led inbouwspots chroom met separate schakelaars verdeeld over het interieur 
 Elektrische hoorn en roerstandaanwijzer  
 Elektrische tankniveaumeters en voltmeter 
 Navigatieverlichting 2-kleur en rondom wit schijnend licht in de mast 
 Automatische bilgepomp in motorruimte en verblijf 
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Interieur 
 Mahoniehouten interieurbetimmering met massief Mahonie afgewerkt 
 Toegang kajuit door twee massief Robinia paneel deuren 
 Massief mahoniehouten toegangstrap 
 Kajuitvloer PVC vloerstroken met bies, kleur naar keuze 
 Deur toilet massief mahoniehouten paneeldeur 
 Plafond 6mm multiplex twee zijdig beplakt met wit formica 
 Mahoniehouten tafel met afgeronde massieve lijsten 
 Via diverse luiken eenvoudig toegang tot de techniek en afsluiters 
 Ruime zitbanken in V-vorm, eenvoudig om te bouwen naar tweepersoonsbed 
 kussen voor de tafel wordt bijgeleverd  
 Veel opbergruimte onder zitbanken 
 Naast toilet kast met drie legplanken 
 Kombuis met HPL aanrechtblad, kleur naar keuze, voorzien van roestvrijstalen spoelbak met 

mengkraan en tweepits gaskomfoor met afvoer en glazen afdekplaat  
 Ingebouwde compressorkoelkast 49 liter 
 Ruime bergkast onder het aanrecht en twee diepe lades 
 Drinkwater druksysteem  
 Afgesloten toiletruimte voorzien van toilet met handpomp 
 Kleur stoffering naar keuze 

 
Overige zaken in standaarduitrusting 

 Brandblusser 2 kg 
 Automatische schuimblusser in motorruimte      
 Blusdeken  
 Robinia houten mast op kajuitdek 
 R.V.S. Zwemtrap 
 Radio/CD met 2 luidsprekers in het interieur 
 Robinia houten bestuurdersstoel 
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Opties 
 

 Boiler 15 liter €   1.630,-- 
 Dekwasinstallatie  €  560,-- 
 Omvormer/Acculader Victron 1600 Watt/70 amp. 

met scheidingstransformator en multicontrol afstandsbediening € 3.350,-- 
 Kuipdouche €      475,-- 
 Webasto hetelucht verwarming met één uitblaas € 2.600,-- 
 Robinia houten koekoek op roefdek met RVS bescherming en hoes € 2.695,-- 
 Kussenset kuip compleet inclusief 4 handige rugleuningen € 2.150,-- 
 Buiskap met aanritsbaar afdekkleed over kuip (kleur naar keuze) € 2.766,-- 
 Buiskap met aanritsbaar verlengstuk over helft van de kuip waaraan € 3.315,-- 

aanritsbaar kleed voor afdekken rest kuip(kleur naar keuze) 
 Jabsco de luxe flush electrisch toilet ingebouwd €  1.600,-- 
 Afleverpakket bestaande uit:  €  1.096,-- 

� 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 90 liter 
� Gasfles propaan 2,5 kg  

 
  
 
 
 


