l.o.a.
b.o.a.
diepgang (min.)
doorvaarthoogte
gewicht
motorisatie

dieseltanks
watertank
vuilwatertank
CE design
architect
productonwikkeling

11.00 m
3.37 m
1.00 m
3.27 m / 4.15 m (beugel neer/hoog)
vanaf 6000 kg
1 Yanmar motor 100/ 150 (standaard)/
260/ 315 PK
2 motoren Volvo Penta 160/ 190 PK
2 x 300 l
400 l
115 l
B6 / C8
W.H. Wilke
J & J Design / ETAP Yachting NV

STANDAARDUITRUSTING
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Constructie
•
Alle ETAP-jachten worden volgens de unieke, dubbelschalige
ETAP-constructie gebouwd. Hierdoor zijn ze niet alleen
onzinkbaar, maar bieden ze eveneens een verhoogde rompstijfheid, condensarme kajuiten dankzij de isolatie van romp
en dek en een unieke binnenafwerking.

1 vulopening voor diesel
1 vulopening voor drinkwater
1 aansluiting voor legen van vuilwatertank aan dek
neerklapbare mastbeugel (gasveren) met geïntegreerde
cockpitverlichting
instrumentenconsole in polyester en aluminium uitgevoerd
met toerenteller, alarmen, contactslot, urenteller, aanduiding
van inhoud dieseltanks, oliedruk en koelwatertemperatuur,
kompas, snelheidsmeter en log, dieptemeter met alarm,
roerstandaanduiding
bakskist op achterdek met weerbestendige zitkussens en
opbergruimte - geventileerd
hydraulische sturing met houten stuurwiel diam. 38 cm
eén hendel motorcontrole naast stuurwiel
boegschroef 3.1 kW, 55 kgf met joystick bediening
stuurmanszit in hoogte verstelbaar met voetensteun en
slede, opklapbaar
handlenspomp naast stuurstand ingebouwd
buitendouche op zwemplatform met warm/koud water
aansluiting voor walstroom (230 V) aan hek en boeg met
beveiliging en walstroomkabel 20 m met stekker
aluminium schuurlijst met PVC-profiel rondom hele schip
met extra schuurlijst ter hoogte van zwemplatform

Dek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

massief teakdek in de cockpit en deel van gangboorden
zwemplatform met zwemtrap
gepolierde roestvrijstalen reling 66 cm hoog
fenderkorven voor 6 fenders aan de hekreling
windschermen op achterdek uit gewapend polyester
doorgang SB en BB in reling met geïntegreerde ladder
trapneergang naar zwemplatform
navigatieverlichting naar DHI norm
boegbeslag uit RVS met dubbele ankerrol
zelflozende ankerkluis met dubbele berging
elektrische ankerlier
anker 10 kg type Delta met 25 meter ketting 8 mm
2 landvasten van elk 17 m en 2 van elk 11 m
6 fenders diam. 200 mm
6 roestvrijstalen bolders, waarvan twee midscheeps
vast windscherm in veiligheidsglas
twee ruitenwissers met 2 snelheden en ruitensproeiers

•
•
•
•

alternator 80 A
2 sets brandstoffilters, parallel gemonteerd met keuzekraan
automatische brandblusinstallatie, 24/24 u stand-by
ETAP uitlaatsysteem type waterlock voor efficiënte
onderdrukking van motorlawaai
• bronzen schroef
• bronzen roer, voorgebalanceerd

Technische uitrusting
• boiler 40 l met mengkraan voor voorinstelling
warmwatertemperatuur en opwarming via motor, walstroom
of verwarming
• vuilwatertank 115 l voor toiletten
• warmwaterverwarming Webasto Thermo 90 SD (9.1 kW)

Elektrische uitrusting
• 2 gel-batterijen 120 Ah als servicebatterijen
• 2 speciale 50 Ah hoogstroom batterijen voor motorstart en
boegschroef + elektrische ankerlier
• batterijlader 230 V – 12V/60 Ah
• walaansluiting met 230 V stopcontacten in keuken, salon,
achterkajuit en toiletruimten
• schakelpaneel in salon met digitale aanduiding van tankinhouden, batterijspanning, spanningsmeter 230 V, schakelmogelijkheid batterijlader, omvormer (optie) en boiler,
schakelaars met zekering voor 16 verschillende 12 V
stroomkringen
• noodschakelaar tussen service en startbatterijen

Watersysteem

Motor en aandrijving
• keuze van motoren van 1 x 100 PK tot 2 x 190 PK
• dubbele wierfilters, separate aanzuiging van buitenwater
• motorruimte geïsoleerd, geventileerd en langs 3 zijden
toegankelijk
• 2 brandstoftanks uit roestvrijstaal met elk 300 l inhoud

• zoetwatertank uit slagvast polyethyleen - 360 l inhoud
• 12 V drukpomp voor toiletruimtes, keuken en buitendouche,
telkens warm en koud water
• elektrische aanduiding van zoetwaterverbruik
• elektrische lenspomp met automatische schakelaar onder
vlonder van keuken
• handlenspomp in cockpit naast instrumentenconsole
• rompdoorvoeren in roestvrijstaal of brons

INTERIEUR
•
•
•
•

uitgevoerd in kersenhout, matglanzend gevernist
alle beslag en scharnieren uit roestvrij materiaal
vloerplaten uit watervast en onderhoudsvrij laminaat
stijlvolle stoffering van banken en matrassen,
met bijpassende gordijnen voor ramen en luiken

Voorkajuit
•
•
•
•
•
•
•
•

stahoogte 1.97 m
2 kooien van 211 x 70 cm met extra inlegkussen
afsluitbare legkasten aan SB en BB over ganse lengte
2 vaste vensters voor panorama uitzicht naar voren
2 vaste zijvensters aan SB en BB
vluchtluik (51 x 51 cm) in dek met hor-rolgordijn
dekventilator (afsluitbaar)
uitgang verwarming

Toiletruimte vooraan
• bekleding in watervast laminaat
• watertoilet met handbediende pomp
• ETAP wastafel met warm en koud water - kraan/douche
combinatie
• kast met legvlak
• elektrische pomp voor evacuatie douchewater
• opengaand luik in dek voor extra ventilatie
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2-pits kookplaat elektrisch of met alcohol
afzuigkap boven kookvuur met geïntegreerde verlichting
230 V stopcontacten met differentieel beveiliging
Corian werkvlak
dubbele spoelbak in roestvrijstaal met Corian deksels/
snijplank - koud en warm water
afvalemmer
microgolfoven 230 V met grill
koelkast 85 l (12 V)
koele berging in werkvlak (in optie als vrieskast)
compleet kommaliewant voor 6 personen in porselein
opengaand luik in dek voor extra verluchting
zijraam met buitenzicht
dekventilator afsluitbaar
uitgang verwarming
opbergruimte onder vloerplaten
grote hangkast aan BB

Salon en neergang
•
•
•
•
•
•

stahoogte 2.04 m
ingangsschuifdeur uit gehard glas
U-bank met tafel, bergruimte onder bank
6 halogeenlampen
verlichtings- en verluchtingsluik in dek
over de volledige hoogte openschuivende vensters aan BB
en SB met geïntegreerde horren
• langse kast aan BB met vele aparte opbergvakken
• dekventilator (afsluitbaar)
• warmwaterverwarming met aerotherm en aparte
kamerthermostaat

Achterkajuit

Keuken
• stahoogte 1.99 m
• afsluitbare bergruimten

•
•
•
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stahoogte 1.83 m
dubbelbed 1.45 x 2.00 m
legkasten aan SB en BB
grote hangkast aan SB
opengaand venster aan BB
vluchtluik verticaal in hek (51 x 51 cm)
warmwaterverwarming met aerotherm en aparte
kamerthermostaat

Toiletruimte achteraan
•
•
•
•
•
•
•
•

bekleding in watervast laminaat
elektrisch toilet met maceratorpomp
ETAP wastafel met warm en koud water
kast met legvlak
openschuivend zijvenster
douchewand in polyester met garnituur en gordijn
elektrische pomp voor evacuatie douchewater
uitstroommond verwarming

Documentatie
Elk ETAP-jacht wordt geleverd met een volledig elektrisch
schema en een gedetailleerd eigenaarshandboek (N, F,
E of D) dat alle functies aan boord uitgebreid beschrijft.

Opties en technische beschrijving
Een volledige technische beschrijving van de
ETAP 1100 AC, alsook een lijst van mogelijke bijkomende
opties kunt u bij uw ETAP-distributeur aanvragen.
Op de ETAP-website kunt u een meer gedetailleerde
beschrijving van de ETAP 1100 AC vinden.

ETAP Yachting NV
Steenovenstraat 2 - 2390 Malle - België
Tel: +32 (0)3 3124461 - Fax: +32 (0)3 3124466
Internet: http://www.etapyachting.com
e-mail: info@etapyachting.com
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voorafgaande kennisgeving uitgevoerd worden.
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