PTS 26

THE NEXT STEP IN BOATING PLEASURE

PTS 26
Statement Marine presenteert u met trots
de PTS 26. Deze 8 meter lange bakdekkruis
er werd ontworpen door het nautisch
architectenbureau Vripack uit Sneek. Kenners
zullen in de lijnen van het schip, Zweedse
volksboten herkennen uit de vorige eeuw.
Toch is de PTS 26 op en top modern en is
naast de opvallende uitstraling veel zorg
besteed aan koersvastheid, stabiliteit en
manoeuvreerbaarheid bij alle snelheden.
Uitstekende kuiplozing en een sterke
constructie staan voorts borg voor hoge
veiligheid.. De gekozen materialen inclusief
standaard Esthec dek zijn allen onder
houdsvrij waardoor er meer tijd overblijft
om te varen.

WEEKENDER
Met de PTS 26 bent u niet beperkt tot
dagrecreatie. Een compleet kombuis, toilet
ruimte en 2 + 2 slaapplaatsen stellen u in de
gelegenheid in alle comfort eveneens wat
langer van huis te gaan.
Een volwaardige weekender dus en meer.
De stuurstand in geplaatst direct achter
een windscherm en onder een sprayhood,
u vaart dus uit de wind en uit de regen.
Het vaarseizoen wordt hierdoor vergroot.
De PTS 26 is compleet uitgevoerd en kan
met diverse opties, zoals omvormer, navi
gatie, marifoon of verwarming nog beter
worden aangepast op uw persoonlijke
wensen.

AANDRIJVING EN PRESTATIES
De semiplanerende PTS 26 manoeuvreert
uitstekend bij lage snelheden maar schrikt
ook niet terug voor sportiever vaargedrag.
Het motorgamma is dan ook zeer breed,
variërend van een 42 PK 4 cilinder tot een
173 PK 4 cilinder dieselmotor. Maximum
snelheden liggen hierdoor afhankelijk van
uitvoering tussen 8 en 23 knopen. Het schip
is tevens met een volledig elektrische aan
drijving leverbaar. Hiermee is er een PTS 26
te leveren voor elk denkbaar vaargebied.

OP MAAT VOOR U GEMAAKT
De PTS 26 wordt gebouwd in Schagen Noord
Holland door een vast team van jonge, vak
bekwame en gemotiveerde medewerkers.
In overleg met de toekomstig eigenaar
worden de schepen gebouwd op basis van
de specifieke wensen ten aanzien van de
kleur van de romp, kussens, kap, waterlijn,
stoelen en zelfs dekaankleding. Elke PTS 26
wordt alleen in opdracht en altijd op maat
gemaakt waarbij de eigenaar van harte
welkom is de bouw te aanschouwen op
de werf. Ook u bent van harte welkom te
komen kijken op onze werf. Een proefvaart
maken kan natuurlijk ook ! Belt u ons voor
een afspraak ?

SPECIFICATIONS
DESIGN

Vripack Naval Architects

LENGTH OVERALL

8.01 metre (26,2 feet)

LENGTH WATERLINE

7.25 metre (23,8 feet)

BEAM

2,58 metre (8,5 feet)

DRAFT

0,80 metre (2,6 feet)

HEIGHT ABOVE WATERLINE

1,75 metre (5,7 feet)

DISPLACEMENT

2.500 kg (aprox.)

CERTIFICATION CE category

C; coastal waters, 8 persons

STANDARD ENGINE

42 HP Vetus 4 cylinder diesel

OTHER ENGINES

65 HP Vetus up to 173 HP

TOP SPEED

depending on engine 8 to 23 knots

AVAILABLE IN

all RAL colours

MATERIAL

polyester

NUMBER OF BEDS

2+2

PRODUCED BY

Statement Marine, The Netherlands

TANKS DIESEL

182 L (40,0 gallons)

TANKS WATER

154 L (33,9 gallons)

TANK BLACK WATER

41 L (8,8 gallons)
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