Pettersloep 500 / 530 en 540

Waarom een Pettersloep?
De Pettersloep is ons meest verkochte model voor elektrisch varen en is beschikbaar
in meerdere uitvoeringen. Deze sloepen hebben een platte bodem waardoor ze
super stabiel zijn en geschikt voor bijna elk vaarwater. De aluminium sloepen zijn
gemaakt van 4 mm zeewaardig aluminium en hierdoor robuust en duurzaam. Alle
sloepen worden in Nederland vervaardigd. Er zijn diverse uitbreidingsopties mogelijk
welke op wens van de klant kunnen worden gerealiseerd. Wilt u liever en
verfsysteem in plaats van de aluminium look! Ook dit is geen probleem. Wij werken
samen met een gerenommeerde jachtschilder. De Pettersloepen lijn kan worden
voortgestuwd door een Combi inboard, Combi E-Thruster (buitenboordmotormodel)
of de Combi Nautic POD-elektromotor (vast met roer of stuurbaar) en behaalt
daarmee een snelheid van ca. 9 km/uur. Acht tot tien uur varen is geen probleem met
deze elektrisch aangedreven Pettersloepen.
Welke aandrijving past het beste bij mijn vaargedrag?
Een sloep kopen is makkelijk, maar welke aandrijving en installatie past het beste bij
mijn vaargedrag. Om u als klant zoveel mogelijk te ont-zorgen en u een duidelijk
beeld te geven, krijgt u bij ons advies op maat van een van onze specialisten voor de
juiste configuratie van uw sloep zodat deze geheel aan uw wensen voldoet.
Wat kunt u van ons verwachten?
-

Oplossingen op maat
Gratis advies met een van onze specialisten
Geen moeilijke technische vragen
Een elektrische boot welke voldoet aan uw wensen
Zelfde prestaties als een verbrandingsmotor
Plug and Play systeem voor iedereen
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De Pettersloepen kunnen met diverse voortstuwing systemen worden uitgevoerd
zowel met als zonder stuurstand.
-

Combi Nautic elektrische inboard (Stuurstand)
Combi E-thruster (Aanhangmotor met of zonder
stuurstand)
Combi Nautic Steerable POD (Stuurstand)
Combi Nautic Saildrive (Vaste montage met roer)

Naast de uitvoering voor een elektrische aandrijving is
de Pettersloep ook met buitenboordmotor leverbaar. Dit model heeft voorbereidingen
voor het elektrisch varen maar is voor de twijfelaar ook te gebruiken met een
buitenboordmotor.
Aankleding van de Pettersloep
Display met GPS, een luxe kussen set, kabelaring of rubber stootrand, afdekzeil. Dit
is een greep uit de bijpassende opties die de Pettersloep helemaal af maakt.
Daarnaast zijn er nog veel meer opties waarmee de sloepen kunnen worden
aangekleed. Deze staan vermeld in onze prijslijst.
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Technische gegevens
Pettersloep 540
Lengte (o.a.)
Breedte (o.a.)
Diepgang
Kruiphoogte
Waterverplaatsing
Aantal passagiers
Rompvorm
Bouwmateriaal
Aandrijving
Accu

5.40 m
2,0 m
0.45 m
0,70 m
290 kg - (casco)
6 personen
Platbodem
Zeewaardig aluminium 4 mm - gelast
Naar keuze klant.
Accu pakket naar keuze max. 350 kg

Pettersloep 530
Lengte (o.a.)
Breedte (o.a.)
Diepgang
Kruiphoogte
Waterverplaatsing
Aantal passagiers
Rompvorm
Bouwmateriaal
Aandrijving
Accu

5.30 m
2,0 m
0.45 m
0,70 m
290 kg - (casco)
6 personen
Platbodem
Zeewaardig aluminium 4 mm - gelast
Naar keuze klant.
Accu pakket naar keuze max. 350 kg

Pettersloep 500
Lengte (o.a.)
Breedte (o.a.)
Diepgang
Kruiphoogte
Waterverplaatsing
Aantal passagiers
Rompvorm
Bouwmateriaal
Aandrijving
Accu

5.00 m
1.85 m
0.45 m
0,70 m
270 kg - (casco)
6 personen
Platbodem
Zeewaardig aluminium 4 mm - gelast
Naar keuze klant.
Accu pakket naar keuze max. 300 kg
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