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Citation 1350 OK 
 

Werf  : No Limit Ships B.V. 

   Friesestraatweg 207-2 

   9743 AD  GRONINGEN 

   NEDERLAND 

   T : +31 50 5773411 

   F : +31 50 5775745 

   E : info@nolimitships.com 

   W : www.nolimitships.com 

 

CE keur : Categorie B 

Garantie : Volgens Hiswa voorwaarden  

Garantietermijn : 24 maanden (voorwaarden onderhoudscontract) 

Prijs standaarduitvoering : € 470.000,-- inclusief B.T.W. 

Levering : af werf Groningen 

 

Algemene gegevens 

Lengte over alles  :     13,50 m   

Breedte over alles  :       4,25 m 

Diepgang  : ca. 1,10 m 

Kruiphoogte met gestreken mast  : ca. 2,60 m 

Waterverplaatsing   : ca. 18 ton 

Stahoogte kajuit  : ca. 2.10 m 

 

Casco 

 Staal multiknik, romp 5mm en opbouw 4mm scheepsbouwstaal 

 2 openslaande kuipdeuren 

 Opgeschroefde roestvrijstalen slijtrand rondom het berghout    

 Profielen toegang-  motorruimte, kuipbanken en bergruimte kuip roestvrijstaal 

 Zelflozende kuip met 4 ingelaste roestvrijstalen afvoeren 

 Kuipbanken, toegang- motorruimte en bergruimte kuip voorzien scharnierbare en afsluitbare 

aluminium luiken. 

 Ingelaste ankerbak met roestvrijstalen afvoer,  toegang via luik interieur 

 Roestvrijstalen ankerpijp en ankerplaat 

 6 Anodes opgeschroefd aan scheepshuid 

 

Tanks 

 Stalen geïntegreerde brandstoftank 950 liter 

 kunststof watertank 1000 liter 

 kunststof vuilwatertank 600 liter 
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Verfsysteem 

 Buitenzijde schip volledig gestraald 

 Casco twee lagen tweecomponenten primer 

 Binnenzijde casco één laag tweecomponenten primer 

 Machinekamer, kuipbanken, bergruimte kuip en bilge extra afgewerkt met een gladde coating 

 Spanten in bilge afgekit 

 Boven water behandeld met hoogwaardige tweecomponenten aflak 

 Alle hoeken rond afgewerkt 

 Kleur romp en opbouw naar keuze 

 Onderwaterschip behandeld met zwarte antifouling 

 Zwemplateau, kajuitdek, salondek, gangboorden, kuipluiken en kuipvloer voorzien van antislip 

 Interieur drie lagen lak zijdeglans afgewerkt 

 Buitendeuren hoogglans afgewerkt 

 Bestickering naam en ligplaats naar keuze 

Motor, aandrijving en besturing 

 Volvo D3, vijfcilinder 150 PK common rail diesel 

met hydraulische keerkoppeling. 

 24V/110A dynamo extra op motor gebouwd 

 Schroefasoverbrenging door middel van een stuwdruklager en homokinetische koppeling 

 Extra brandstof voorfilter/waterafscheider in brandstofleiding 

 Watergesmeerde roestvrijstalen schroefas met bronzen schroef  

 Watergekoeld uitlaatsysteem met wierfilter, waterlock en beluchter 

 Elektronische motorbediening  

 Motorinformatie via tachometer en infodisplay 

 Stuurwiel 45cm rvs/teak 

 Vetgesmeerde roeras 

 Motorruimte afzuigventilator 

 Hydraulische stuurpomp met stuurcilinder 

 Noodstuurinrichting 

 Boeg- en hekschroef 125kgf met joystickbediening op dasboard 
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Elektrische installatie 

 Startaccu hoofdmotor 12volt, 60Ah droge spiraalaccu 

 Startaccu generator 12volt, 60Ah droge spiraalaccu 

 Boordnet 24volt, 2 accusets van 260 Ah AGM accu’s 

 Boegschroef/ankerlier 24volt 60Ah droge spiraalaccu’s 

 Hekschroef 24volt op accuset boordnet 

 Boegschroef- en generatoraccu aan walstroom/generator door separate acculader geladen 

 Boegschroef- en boordnetaccu’s worden gescheiden geladen door 24volt dynamo op motor 

 Alle hoofdverbruikers voorzien van hoofdzekering en hoofdschakelaar 

 Empir-Bus schakelsysteem met 3 schakelpanelen en 4 basisunits 

 Walstroomaansluiting via scheidingstransformator 

 Victron Quattro 24V/5000W/120A omvormer/acculader met afstandsbediening in stuurhuis 

 Fischer Panda 4000I 4.0kW generator met automatische start/stop en  

bedieningspaneel in stuurhuis 

 230V boordnet met aardlekschakelaar en 9 zekeringautomaten 

 Wandcontactdozen door gehele schip verdeeld 12 stuks totaal 

 

Isolatie 

 Het schip is thermisch geïsoleerd met PU schuim tot op de waterlijn 

 Motorruimte ontdreunt en bekleed met PE geluidsisolatieschuim 

 Stuurhuisvloer zwevend opgelegd 

 

Ramen, poorten en luiken 

 Aluminium thermisch onderbroken dubbele beglazing in stuurhuis 

 Teakhouten buitendeuren voorzien van dubbel glas 

 In kajuit 6 stuks openslaande patrijspoort met regenkap en muggenhor 

 In romp gastenhut vast patrijspoort 

 In voorpiek, gastenhut en natte cel openslaand dekluik met muggenhor en verduistering 

 Elektrisch schuifdak in salondek met muggenhor en verduistering 

 Motorruimte ventilatieroosters aluminium in beide zijden stuurhuis 

 

Dekuitrusting 

 Roestvrijstalen zeerailing met middendraad en schuifdeel sb/bb 

 Roestvrijstalen bolders voor en achter dubbel uitgevoerd 

 Roestvrijstalen zware kikkers midscheeps totaal 4 stuks 

 Alle bolders en kikkers voorzien van roestvrijstalen slijtranden 

 Aluminium klapbare mast voorzien van kikkers en ogen voor vlaggelijn 

 Elektrisch/handmatige ankerlier met 25kg. roestvrijstalen anker en 30mtr. gegalvaniseerde 

ankerketting  

 Roestvrijstalen dekvuldoppen en beluchters voor water, brandstof en vuilwater 

 Douche en dekwasaansluiting boven zwemplateau 

 Roestvrijstalen vlaggenstok houder aan railing gelast op preekstoel en hek 

 Roestvrijstalen vlaggenstok en geus 

 Roestvrijstalen pikhaak- loopplankhouders op voordek 

 Roestvrijstalen opklapbare zwemtrap op zwemplateau 
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Sanitair, comfort en pompen 

 Bilgepompen met niveauschakelaar in voorpiek, motorruimte en bergruimte onder kuip 2 stuks 

 Vuilwaterpomp voor lozing vuilwatertank 

 Automatische drinkwaterpomp 

 Dekwaspomp met dekaansluiting 

 Kuipdouche met thermosstatische mengkraan in kuipbank en aansluiting op zwemplateau 

 Doucheafvoerpomp  

 Elektrisch toilet met versnijderpomp met lozing op vuilwatertank 

 Warmwatervoorziening middels verwarmingsketel 

 Natte cel voorzien van waskom met mengkraan en douchegarnituur met thermosstatische 

mengkraan 

 Douchecabine en toilet voorzien van elektrische afzuiging 

 Douchecabine gescheiden door glazen wand 

 Ingebouwde wasmachine centrifuge combinatie in natte cel 

 Grijswaterlozing overboord 

 Ingebouwde oven magnetron 

 Ingebouwde compressorkoelkast 130 liter 

 4 pits inductie kooktoestel met randafzuiging 

 Kombuis voorzien van roestvrijstalen spoelbak met keukenmengkraan 

 Flatscreen TV geïntegreerd in salon met Dvd-speler en digitenne ontvangst 

 Radio/CD speler met 2 ingebouwde luidsprekers in stuurhuis 

 Centrale vloerverwarming middels kabola dieseleenheid 

Interieur 

 Kersen design interieurbetimmering met massief kersen afgewerkt 

 Kunststof vloerdelen in interieur 

 Marlan kunststof aanrechtblad, vloer en bladen natte cel 

 Uitklapbare kersen salontafel 

 Voorpiek voorzien van comfortabel Frans bed  2x1,6mtr. 

 Gastenhut met slaapplaats voor 2 personen 

 Natte cel bereikbaar vanuit salon en hut voorpiek 

 Plafond salon bekleed met skaileer 

 Plafonds voorpiek wit formica 

 Onder vloer salon extra bergruimte toegankelijk via trap 

 Trap scharnierbaar en voorzien van gasdrukveren 

 Vloer salon gelijkvloers met kuipvloer en zwemplateau 
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Stoffering 

 Salonbank op maat gestoffeerd met 2 armleuningen 

 Bedden voorzien van maatgemaakte comfortmatrassen 

 Ramen en patrijspoorten voorzien van gordijnen 

 Zit- en rugkussens op kuipbanken 

 Stuurstoel met voetensteun op vaste poot 

 Extra neerklapbare zitting naast stuurstoel gestoffeerd 

    

Verlichting 

 Plafond salon, natte cel, gastenhut, kuip en voorpiek voorzien van LED plafondspots 

 Voorpiek voorzien van 2 LED wandlampen 

 Gastenhut voorzien van 2 LED wandlampen 

 Motorruimte, bergruimte kuip en ruimte onder salonvloer voorzien van LED verlichting 

 Navigatieverlichting LED, sb/bb, top, hek en ankerlicht 

 

Navigatie 

 Raymarine C140W kaartplotter met GPS antenne 

 Raymarine SPX30 automatische piloot met ST70+ scherm en bedieningspaneel 

 Raymarine smart triducer voor diepte temperatuur en log 

 Raymarine Ray240E marifoon met separate luidspreker in dasboard 

 Tankniveaumeting van alle tanks op 1 display doormiddel van ultrasone techniek 

 Voorramen stuurhuis voorzien van ruitenwissers 

 Luchthoorn op kajuitdek met compressor  

 

Overig 

 Sproeischuimblusser in interieur 

 Motorruimte voorzien van automatisch blussysteem 

 6 fenders met lijn 

 2 bolfenders met lijn 

 4 landvasten 

 Dekwasslang compleet 

 Nederlandse vlag 

 

 

 


