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VERKOOP & VERHUUR

fndelingsplan:
stahoogte : 1. 83 m

sl-aapplaatsen: 5 in 2 hutten
Afgescheiden toiletruimte.
Ruime hang- en legkast.
Kaartentaf el-.
Kombuis met koel-box.

Zeilklare basisuitvoering
kompleet vg1s. specificatie
met mast, zeilen, zeereling,
ramen, dekbeslag en 2 cyJ-.
Vetus dieselmotor ingebouwd.

Interieurpakket op maat
gezaagd, samengesteld en
gelakt.
Prijs f 5.600,-- ëxc1.BTW.
Afmonteertij d ca . "200 uur.
Geen bijzondere vakkennis
vereist. Alle konstruktief
belangrijke werkzaamheden
zij n reeds u:-tgevoerd. .,/^'J 

,/ I

De HUBLEY-800 is een trSdloos en comfortabel
ka.- u:.tzeiljacht voor een gezln van 5 personet
De boot zeilt makkelij k en is door een kleint
benanning goed te hanteren.
Nu de HUBLEY-800 in een 75% ui-tvoering wordt
gel"verd en mede door de gunstige inruil- en
frnancieringsvoorwaarden is ziJ binnen
:-ecii.rs bereik.
Door de S-spant rompvorm en het hoge ballast-
aancieel- is dit zeer sol-ide schip tegen alle
situaties opgewassen. Dit a1les gecombineerd
mel' de zeer goede zeileigenschappen, sne1,
hoogte aan de wind 35", koersstabiel (zie
ANHB-test in llrlK.6/87) is de reden voor ons
verkoop succes.
De HURLEY-800 is dus in alle opzichten een
vei r ige investering, want in de afgelopen
j aren is gebleken dat ztJ een zeer hoge
wederverkoopwaarde heeft .
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gegevens

hoogte boven w. ]
dieselmotor

Zeiloppervla kte
grootzei] 15.50 n2
fok 13.70 m2

genua 20.70 n2
stormfok 6.00 n2
bollej an D 30.00 n2
bollej an DD 50.00 n2

8.30 m

7.60 m

2.75 m

1.40 m

3200 kg
50%

11.50 m

15 pk



Produktie en verkoop van Hurley kaiuitzeiliachten

JACHTBOUW TWENTE
Slachthuisweg 121

(ind. terrein Westermaat )

7556 M Hengelo (Nederland)

Tel.: 074-910586
Fax: 074-438451

HURLEY{N

specmcaru van de standaarduitrusting.

ROMP en DEK
De romp zelf is van enkelschalig gewapend polyester. Zii is opgebounrrd met glasmatten en
non-woven rovings volgens de betrotrubare hand lay-up methode. Het dek ls een zeer stevige
sandwich constructie en met de romp tot een eenheid verbonden d.m.v. laminaat. Hierdoor
ontstaat een solide en waterdichte constructie. Het geheel is afgewerkt met een zeer zware
neopreen stootlijst. De ramen zijn van staalglas en gevat in solide aluminium frames met
dubbele aÍdichting.

MLI.AST:
Massief gietstaal in de vorm gegoten en geheel aÍgelamineerd. Het ballastpercentage is bijna
50o/o, hierdoor ontstaat een zeer stabiel schip dat nagenoeg onkenterbaar is.

DEIGESI.AG:
Het dek is voozien van anti-slip. De preekstoel is voozien van een instap met enra stevige
afscherming van de navigatie-verlichting. De hekstoel met vlaggestokhouder is ook vooaien
van een instap. Het geheel inclusief de 6 scepters is van roestvrijstaal en vormt met de
dubbele relingdraad een solide en veilige zeereling. De 2 schootlieren zijn uitgevoerd met 2
snelheden.
Vercier behoren tot de standaarduitrusting;
- 2 vallieren,
- lierhandles,
- valstoppers,
- clamcleats,

genuarails met schootgeleiders,
- grootzeiloverlooprail, met snelstoppers,
- teakhouten handrails op het kajuÍtdak,
- 4 grote kikkers voor de landvasten.

MAST EN EILEN:
Aluminium mast met scharnierbare voet, en binnendoor lopende vallen. Giek met snelreeÍbe-
slag en onderlijkstrekker, grootzeitval, fokkeval, spinnakerval, spinnakerophouder, giek-
neerhouder, trimbare achterstag, groot zeilschoot, fokkeschoot, reeÍlijnen, vlaggelijntjes, fok
13,7 m2, grootzeil 15,5 m2, met Ílattening reef, twee bindriffen, zeillatten en twee zeilzakken en
zeilhuik.

}.IAMGAÏE:
Navigatieverlichting met DHI-attest, schotkompas, elektronische dieptemeter en log, windex.

Op alle transacties zijn
de betrefÍende Hiswa voor-
waarden van toepassing.

Bankrelatie
ABN AMRO Hengelo
Rek.nr. 59.05.49.308

lngeschreven bij de
Kamer van Koophandei
te Enschede nr.57140
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INTERIEUR:
HooÍd-en afgescheiden voorkajuit met 1.85 nl stahoogte. Het geheel in mahonie aÍgetimmerd
met veel afsluitbare kastjes, salontaíel, zecr luxe kussens, met bekleding naar keuze, 5
slaapplaatsen en veel koele bergruimte in de kiel. Hanglegkast in de voorkajuit, kaartentafel,
handrails aan beide zijden van het plafond voor veiligheid op ruw water. L-vormige kombuis
met 2 vlams spiritus veiligheids kooktoestel, half cardanisch opgehangen. De gootsteen ís van
r.v.s. met voetpomp, koelbox van 60 liter, opbergvakken voor kommaliewant en 100 liter
drinkwatertank. De aÍgescheiden toiletruimte is voorzien van een onderwateftoilet en wastaÍel
met voetpomp.

VENTILATIE:
De hoofdkajuit is voorzien van een waterdichte dekventilatior voor permanente ventilatie. ln de
voorkajuit een groot vluchtluik dat op iedere stand kan worden vastgezet.

KUIP:
De grote goed beschutte zelflozende kuip heeít een zeer comfortabele zit. De liglange
kuipbanken zijn voorzien van grote afsluitbare bergruimten. Standaard is de Hurley voorzien
van Ben buiskap van blauw of wit bysonyl met goed zicht naar voren. Kogelafsluiters op de
zelflozers. De opklapbare helmstok is van massief teak.

VAARUITRUSTING:
v,,r: i0 trg a.i:ka;- voo;-zign val 1<eiti;g c''t ?5 rnete.' !i;r in cie aíslr-ritbire en z?lÍlaiT.qrtd?

ankerkiuis. Viei'landvasterr, vlag, ienspomp, 2 stootwillen en bootshaak.

MOTOR:
Een VETUS 2 cilinder dieselmotor, type M 2.06 van 15 pk ccmpleet ingebouwd met interkoe-
ling en 25 liter brandstof tank ís standaard. Goede geluidsisolatie, t handle bediening, een
bedieningspaneel voorzien van waarschuwingslampjes, toerenteller, bedrijÍsurenteller, akoes-
tisch alarm voor oliedruk en koelwatertemperatuur.

ELEKTRISCHE I NSTALTATI E:

Twee Vetus accu's van 55 Ah, wisselstroomdynamo, VETUS accukeuze schakelaar, schakelpa-
neel met zekeringen en stopkontakt, acht stuks interieur verlichting.

DIVERSEN:
Alle zeilen kunnen geheel vanuit de kuip worden bediend. Op alle huiddoorvoeren bevinden
zich bronzen kogelafsluiters.


