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Atleco in de haven 

 
Voordek 

 
De stuurhut is rijk uitgerust met moderne passende apparatuur. 
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Atleco aangemeerd 
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Technische details compleet 
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Uitgangspunten van het ontwerp 
1. Zuinig, daardoor grote actieradius. 
2. Weinig diepgang, droogvallen zonder schade aan de grond lopen. 
3. Degelijk, sterk en zeewaardig. 
4. Goed manoevreerbaar, mogelijkheid om alleen te varen. 
5. Lage doorvaarhoogte voor passeren van bruggen. 
6. Weinig onderhoud. 
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Overige voordelen 
7. Grote bekraande bergruimte (fietsen, motorfiets). 
8. Ruime, lichte salon. 
9. Ruime vaste slaapplaatsen. 
10. Ruime lichte stuurhut. 
11. Geen trillingen in schip / stille boegschroef. 
12. Ergonomisch ingerichte machinekamer. 
13. Rubberen stootrand rondom het schip. 
 
Oplossingen en specificatie voorgaande punten 
1. Varen op één motor goed mogelijk, alle drie schroeven aangedreven. 
Actieradius 5000km, verbruik ± 7 liter/uur bij snelheid 7 mijl/uur. 
2. Diepgang 80cm, vlakke onderkant met extra dikke kielbak. 
3. Knikspant romp met bodemplaten 12mm dik. Hoogwaardig aluminium. 
CE categorie A 
4. 3 schroeven voor voortstuwing, middelste schroef achter roer geplaatst 
en geheel 180 graden draaibaar (dus ook hekschroef), tevens boegschroef. 
5. Doorvaarhoogte 2,6 meter (mast hydraulisch strijkbaar). 
6. Gehele schip is gemaakt van hoogwaardig, zeebestendig aluminium. 
7. Hydraulische mast die tevens als kraan kan dienen voor laden en lossen 
van bergruimte. Hierdoor kan men fietsen of motorfietsen zo op de kant 
zetten. 
8. Salon is voorzien van koekoek 2,8 meter lengte. 
9. 5 vaste slaapplaatsen, waarvan 1 twee persoonsbed en een enkel bed in 
aparte kamer, overige twee vaste slaapplaatsen in salon. In punt salon ook 
nog mogelijkheid tot twee extra slaapplaatsen. 
10. Geen roeren achter de schroeven en optimale watertoevoer naar 
schroeven. 
11. Stahoogte in machinekamer bij werkbank, motoren goed toegankelijk. 
12. Vier zonnecollectoren 90 Watt per stuk. 
 
Overige specificaties 
Type schip: Motorjacht, ontwerp Meijer / Brekebrede 
Lengte: 14,5 meter 
Breedte: 4,5 meter 
Hoogte 2,6 meter 
Diepte 0,8 meter 
Waterverplaatsing: 20.000 kg (vaarklaar) 
Motoren: 2 x Deutz 70 pk bij 2000 omw/min. 
Gasolie tank: 6 x 500 liter 
Gasolie dagtank: 2 x 200 liter 
Drinkwater tank: 800 liter 



Grijs watertank: 560 liter 
Zwart watertank: 150 liter 
Ballast tanks: 1875 liter (verdeeld over 3 tanks) 
Capaciteit kraan: 150 kg 
Reach giek kraan: 3 meter vanaf het hart van het schip 
 


