Aquavia

Inspectievlet

•
•
•
•

Flexibel en snel inzetbaar
Makkelijk te water te laten
Voor inspectie van bijvoorbeeld kades of bodems
Maar ook voor klein herstelwerk of calamiteiten

Werkplek vanaf het water

Met onze inspectievlet beschikt u over een snel en flexibel inzetbare werkplek vanaf het water. Dankzij de trailer op maat
kan de vlet gemakkelijk te water worden gelaten. De vlet is voorzien van marifoon en verlichting en kan worden ingezet voor
inspecties van bijvoorbeeld kades of bodems, klein herstelwerk of bij calamiteiten.

Specificaties casco
De aluminium inspectievlet is 6,5 m lang
en zonder stootrand 2,3 m breed. De
diepgang van het schip is 69 cm. Er zijn
zes bolders aangebracht en een voet- en
dakreling. Op de achterzijde van het
schip zit een sleepoog.
De zelflozende kuip is uitgevoerd
in tranenplaat en de voorsteven is
voorzien van stootblokken. Voor het
uitvoeren van peilingen is een moonpool
aangebracht. De V-bodem van het
onderwaterschip is uitgevoerd met
sprayrail. Er is een stuurstand in het
dashboard. Het stuurhuis met stahoogte

heeft een afsluitbare achterkant met een
aluminium deur. Er is een achterbank
met tankruimte en rvs brandstof tank
van 180 liter. De motorkist in het midden
van de kuip is afsluitbaar met een luik en
biedt zitplaats aan zes personen. Er zijn
opstapjes naar het dek. De
Webasto heater heeft uitblazers over de
vloer en op de voorramen.

Yanmar motor

De vlet is uitgerust met een Yanmar 57
PK Common rail dieselmotor met ZF
hydraulische koppeling en massavrije
uitvoering voor aluminiumboten;
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beunkoel uitgevoerd met een droog
uitlaatsysteem van rvs en water
gesmeerd schroefassysteem. De
besturing is hydraulisch. Verder
heeft de vlet een startaccu met
hoofdstroomschakelaar en een
omvormer ten behoeve van aansluiting
van bv een laptop. De motor heeft een
Separ brandstoffilter met omkeer functie
en motorbediening met topmontage
motorcontrole.

Heeft u interesse en wilt u meer
informatie? Neem dan contact op.
John van Treijen
Coördinator Materieel
Telefoon +31 (0)6 50 22 61 07
E-mail jvantreijen@kws.nl

