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Fabrikant : YF - ARCOA-JOUET. 

Ontwerper : Philippe HARLÉ. 

Deze kustzeilkruiser, ontworpen door Philippe Harlé in 1969, heeft na zijn lancering een groot succes geboekt. 

Goed geballast en stabiel en ondanks een redelijke diepgang, een snelle zeiler, manoeuvreerbaar en zeer hanteerbaar. 

Mede dank zij de grote romp, die een maximum aan bewoonbaarheid biedt, is de SHERIFF, zowel in Frankrijk 
als in andere landen een zeer geliefd schip. 

t OMP 

Materiaal : met glasvezel versterkte polyesterhars. 
Dubbelschalige romp met daartussen polyuréthane 
schuim, waardoor absolute onzinkbaarheid gegaran
deerd wordt. 
Bulbkiel. Ballast : 260 kg. 
Ophaalbaar roer met roerblad van gevernist mahonie
hout, met helmstok. Rubber stootrand rondom de 
boot. 

DEK EN BOVENBOUW 

Uit één stuk gefabriceerd met ingebracht antislipprof iel. 
Kajuitdeurtje van mahoniehout, met slot. 
Roestvrijstalen preekstoel. 
Navigatielampen. * 
Zeerailing. * 
Gekleurd plexiglas ramen. 
Kap boven ingang. * 
Bovenbouw verstevigd door balk van sandwich-po-
lyester in loodrechte stand op de mast. 

Luik van gekleurd plexiglas geeft toegang tot het 
voordek. 

BESLAG 

1 stevenklemhaak. 
1 bolder. 

2 schootogen, 2 schootlieren, 2 klemmen. 
1 overloop. 
1 roeidol. 
2 kikkers achter. 

KUIP 

Zeer ruim : 6 personen. 
Zelflozend. 
Zitbanken aan weerszijden, vormen tevens luchtkasten 
en bergruimten. 
Verplaatsbare achterbank van gevernist mahoniehout. 
Rail voor bevestiging van motorstoel aan de spiegel. 
Voetsteun. 
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ALGEMENE GEGEVENS 

Lengte totaal met preekstoel 
Lengte aan waterlijn 
Grootste breedte 
Gewicht 
Diepgang 
Totale hoogte 
Aantal passagiers 
Oppervlakte grootzeil 
Fok nr. 1 
Genua 
Stormfok 
Spinnaker 

6,22 m 
4,70 m 
2,30 m 
775 kg 
0,92 m 
6,89 m 
6 

10,62 m2 
4,95 m2 
9,85 m2 
2,50 m2 

25,00 m 2 

(**) extra 

INTERIEUR 

2/3 slaapplaatsen met kussens. 
1 tafel. 
onderwatertoilet. * 
1 cardanisch opgehangen kooktoestel. * 
Kastje voor flessen en glazen. 
Gootsteen, pomp, reservoir v. 10 liter. 
Onder de kuipvloer een ijskast 
Luchtkasten en bergruimten. 

- f 

luxe versie. 

een praktische Kap 
voor regen en zon. 

TRANSPORT | 

Boot is trailerbaar, draagvermogen trailer 900 kc 

MAST EN WANT 

Mast en giek van geanodiseerd aluminium. 
Roestvrij stalen stagen, verstelbaar door wantspanners. 
Schoten en vallen van Tergal. 
4 kikkers voor vallen aan mastvoet 
Grootschoot met blokken en klemmen. 
Neerhaler. 
Maststand regelbaar d.m.v. rail. 
Reefsysteem aan giek. 
Tergal zeilen — Grootzeil met 2 reefmogelijkheden. 
Fok nr. 1. 

AANDRIJVING 

W ^ S X YACHTING F R A N C E 
ViE/ A r e o a - J o u ë t 

Les PrcVSalés - B. P. 60 
3326.Q. - La Tcstc Tel. : (56) 83.25-26 

Type motor 
B. B. 

staart 
lang 

vermogen 
4 PK, max. 9 PK. 

Agent v©*r Nederla^T 
nandelmij. VONHOF N.V. 

Stationsstraat 112 
PUTTEN (GW) 

TeJ. 03418 -1786 
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