TUBES Voorzien van hypalon tubes bestaat de romp uit 5 luchtkamers
met bijbehorende overdrukventielen. Deze tubes zijn aan de
buitenzijde uitgerust met een dubbele rubber stootlijst, aan de
binnenzijde is een grijplijn over de gehele lengte van de boot
aangebracht. Bovenop de tube zijn op 4 plaatsen grijplijnen van
ongeveer 75 centimeter aangebracht en 6 rubber handvatten.

ROMP Door lang- en dwarsspanten die zijn verbonden met het dek heeft de
romp een zeer stijve driehoek constructie. Het dek is gemaakt van
glasvezelversterkt polyester, afgedekt met een gelcoat, waarop standaard
anti-slipmatten zijn aangebracht die “blote voet vriendelijk” zijn. In de romp zijn
4 hijsogen aangebracht. De spanten zijn van ingelamineerd waterbestendig
hout. De boeg is voorzien van een klein aluminium luik voor het opbergen van
een anker met lijn of voor afmeerlijnen.

Nederland
Dokweg 149
1976 CA IJmuiden
T 0255 54 58 58
info@reddingsbrigade.nl
www.reddingsbrigade.nl

DE RNR 490 Door Reddingsbrigade Nederland is in samenwerking met
diverse

reddingsbrigades

dit

vaartuig

ontwikkeld

als

snelle

reddingsboot voor de kust- en ruime binnenwateren. Als basis diende de
romp van de Rescue 3 die aangepast is voor montage van hypalon tubes.
Uitgangspunten bij de ontwikkeling zijn: Stabiliteit in golven, laag
gewicht voor strandlancering, ruimte voor slachtoffers en op te bergen
in 20” zeecontainer.

4,90 meter (Exclusief motor)

BOK In het midden van de lengteas geplaatste bok vormt de basis van de 2

Lengte

persoons buddyseat, waarin ruimte is voor een mobilofoon, brandblusser,

Breedte ...................................................................................................................... 2,32 meter

waterdichte EHBO ko¬ffer en klein materiaal. Vanuit de bok gaan alle

Gewicht droog .......................................................................................... 640 kg

besturingskabels en alle leidingen onderdeks naar de motor. Aan

Tank inhoud .................................................................................................... 60 liter

bakboordzijde in de bok bevind zich de hoofdschakelaar en de accu, deze zijn

Doorvaarhoogte met antanne op ................ 1,90 meter

toegankelijk via het kunststof luik. Dit luik biedt ook ruimte voor noodsignalen,

Doorvaarhoogte met antenne neer ......... 1,50 meter

mes en reddingklos. Aan stuurboordzijde is de vuldop van de brandstoftank

Motorisatie ........................................................................................................ 50 t/m 90 pk (75 pk aanbevolen)

geplaatst. Benedendeks tussen bok en romp bevind zich de RVS brandstoftank

Snelheid .................................................................................................................. 75 pk E-Tec ca. 55 km/u (30 kn/u)

met een volume van 60 liter. Rondom het stuurwiel bevinden zich de

Snelheid .................................................................................................................. 50 pk E-Tec ca. 42 km/u (23 kn/u)

brandstofmeter, trimmeter, toerenteller en het contactslot. De schakelaars voor

Tube

.........................................................................................................................

.................................................................................................................................

het bedienen van de boordverlichting zijn naast de gashendel geplaatst.
Bovenop de bok is een inbouwkompas gemonteerd.

Doorrij hoogte met antenne op

.......................

Hypalon met 5 luchtkamers
inclusief overdrukventiel
3,25 meter

Doorrij hoogte met antenne neer ................ 2,30 meter
BRUGMAST Vervaardigd uit dikwandig gepoedercoat roestvaststaal dient de
brugmast niet alleen als platform voor verlichting en antenne, maar ook als
veiligheidsbeugel mocht de boot onverhoopt kapseizen. De brugmast is
uitgerust met boordverlichting. Er zijn diverse opties voor werkverlichting en
flitslampen. De bovenplaat is kantelbaar ter voorkoming van schade aan
lampen en antenne tijdens transport en binnenrijden van
bergruimtes.

BASISUITVOERING De basisuitvoering betreft een boot
die vaarklaar is en voorzien van: zelf lozers, antislipmatten, bok met
buddyseat en instrumenten, brandstofsysteem, hydraulische besturing,
elektrische installatie, brugmast met navigatieverlichting, Reddingbrigade
op de tube, striping op de bok en een 75 Pk E-tec Evinrude
buitenboordmotor.

OPTIES In uitbreiding op het basismodel kan de boot met diverse opties
worden uitgerust zoals: voetbanden, flitslampen, noodsignalen.
hiervoor contact op met het Landelijk Bureau.
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