Silent Ship 23

De Silent Ship 23 werd voor De Stille Boot
getekend door de bekende ontwerper Willem
Nieland. Doel was de ontwikkeling van een open
motorboot met een elektrische of hybride
aandrijving, die mooie lijnen moest combineren
met een grote functionaliteit. En een boot met
een zeer efficiënte rompvorm, om met weinig
stroomverbruik snel en ver te kunnen varen.
Het resultaat: stijlvol en uiterst functioneel
De innovatieve Silent Ship 23 verenigt wat onverenigbaar lijkt:
gevoel en verstand. De mooie rondspant romp met vloeiende
lijnen snijdt met weinig weerstand door het water. De hoge waaiersteven trotseert gemakkelijk ruw water. Het prachtige voordek
met verschansing rondom biedt veel ruimte, erop en eronder.
En de comfortabele kuip kun je helemaal naar wens indelen!

De kuip: beschutting, ergonomie en veelzijdigheid
Sturen gebeurt centraal en beschut, achter een borstwering met
stuurwiel en volledig instrumentarium. Met daarop naar wens
een windscherm, dat middels een speciaal ontwikkelde scharnierconstructie snel kan worden neergeklapt voor lage bruggen.
De doorvaarthoogte is dan minder dan één meter! Over de hele
kuip past een handige cabrioletkap, die ervoor zorgt dat u ook bij
slecht weer comfortabel kunt varen, met een blijvend goed zicht
rondom. De kuip is bovendien zelflozend en heeft een geheel
vlakke vloer, waaronder de elektrische aandrijving en accu’s zijn
weggewerkt. De motorkast als sta-in-de-weg ontbreekt dus.

Daardoor kan de kuip op veel verschillende manieren worden
ingericht. Met een traditionele rondzit, draaibare of wegklapbare
stoelen, met losse deck chairs, een paar trendy Fat Boys of zelfs
twee stretchers om te slapen. Maar ook een rolstoelgebruiker
kan hier terecht. Blijvend exibel en helemaal naar wens van de
eigenaar!

Het voordek: ruimte!
Net als de kuip is ook het voordek uiterst bruikbaar. Veilig voor
kinderen door de verdiepte ligging met een verschansing rondom
(eventueel met zeereling) en ruim genoeg om languit op te zonnen. Maar ook een rustige zitplaats onder het varen, met een kussentje tegen de borstwering geleund. In het dek bevindt zich een
groot luik, dat toegang geeft tot een zee aan bergruimte. Alles
kan erin: de kussens, een toilet, extra stoelen, het speelgoed van
de kinderen, maar ook v
sen, een kampeeruitrusting, hengels en een barbecue. Wat u wilt!

De aandrijving: stilte, snelheid en actieradius
Dé grote pluspunten van de elektrische aandrijving zijn natuurlijk
de heerlijke rust tijdens het varen en de frisse lucht, zonder uitlaatgassen. Met de Silent Ship 23 blijft dit niet beperkt tot een
groep liefhebbers, maar wordt het een logische keuze voor iedereen. De boot loopt gemakkelijk harder dan 10 km/u. En bij een
kruissnelheid van 7,5 km/u. kunt u op de accu’s tot 12 uur achtereen varen, ofwel zo’n 90 km ver! Als u ’s avonds na de tocht de
walstroom aansluit zijn de accu’s de volgende ochtend weer vol.
Voor langere tochten en totale onafhankelijkheid zijn er verschillende hybride aandrijvingen mogelijk.

aties
Maten en gewichten
Lengte:
7,00 m.
Breedte
2,10 m.
Diepgang:
0,50 m.
Doorvaarthoogte:
0,95 m.
Gewicht:
ca. 850 kg. (afhankelijk van uitrusting)
Materialen
Romp:
Dekken:
Windscherm (optie):
Techniek
Motor:
Bediening:
Accu’s:

Polyester
Polyester sandwich met antislip pr
Acrylaat voorruit, glazen zijruiten

Lader:

Ingebouwde HF lader met
walstroom aansluiting
Instrumenten:
Digitaal display met
aanduiding vaaruren, voltage,
opgenomen vermogen, rest
accucapaciteit en rest vaartijd
Besturing:
Hydraulisch met stuurwiel
Overige uitrusting:
Automatische bilgepomp,
navigatieverlichting
Hybride aandrijving: Opties op aanvraag
Prestaties
Maximum snelheid:

2,5 KW Bellmann inboard; optie: 3,6 KW
traploos met één hendel
4 x 6 volt onderhoudsvrije accu’s,
capaciteit 225 Ah bij 24 V
Optie: 225 Ah bij 36 V of 450 Ah bij 24 V
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Actieradius:

10,5 km/u. (bij 2,5 KW motor),
11,5 km/u. (bij 3,6 KW)
6 – 12 uur/45-90 km. bij
kruissnelheid (7,5 km/u),
afhankelijk van het accupakket

