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Double Wherry

met 2 roei- en 2 zit/stuurplaatsen
Deze prachtige houten wherry is een lust voor
het oog en heeft maar weinig onderhoud nodig.
De afmetingen van de boot zijn gebaseerd op een
historisch model met bewezen goede vaareigenschappen.
De boot is uitgevoerd op moderne hout-epoxy
bouwwijze en is op tal van punten verbeterd,
waaronder een compleet nieuw ontwerp voor de
inklapbare riggers. De wensen van hedendaagse
roeiers zijn steeds uitgangspunt geweest.
Bouwwijze
De bouwwijze is lattenbouw overtrokken met
glasvezel en epoxyhars. Deze methode heeft veel
voordelen: de boot is sterk, heeft een bijzonder
goede stijfheid/gewicht verhouding en is op maat
te maken.
De gladde huid ondervindt weinig weerstand in het
water. Tezamen met de ongekende stijfheid van de
romp, zorgt dat voor een snelle boot met bijzonder
goede vaareigenschappen. De boot maakt weinig
geluid tijdens het varen.
Een ander groot voordeel van de bouwwijze is dat
de boot minimaal onderhoud vereist. De binnenkant
is glad, met slechts enkele spanten. De vlonders
zijn uitneembaar. Schoonmaken is dus eenvoudig.
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Uitvoering
De boot wordt gebouwd in ‘roeivereniging’ uitvoering. Dat wil zeggen: met een stevige kiel, twee
kimkielen en een extra laag diagonaal gelegd
glasvezel op zowel de binnen- als de buitenkant.
-Romp
De romp van de boot wordt gebouwd in red cedar
hout en de afwerking wordt uitgevoerd in essen
met notenhouten accenten en, afhankelijk van
beschikbaarheid, robinia. De gelamineerde spanten
bestaan uit essen- en mahoniehout.
-Interieur
Het interieur is standaard uitgerust met double
action roeibankjes met naar keuze bankzitjes met
of zonder gaten. De slidings zijn in Wintech hard
coated aluminium uitvoering. De kiel wordt over
de hele lengte beschermd door een messing halfrond strip. De boot wordt roeiklaar geleverd met
rvs opklapbare riggers en ‘Martinoli’ dollen.
UV beschermende 2-C lak
De boot wordt afgewerkt met een professioneel
gespoten 2-componenten laklaag met UV filter.
Productveiligheid
De boot wordt gebouwd met drie afzonderlijke
drijflichamen die gevuld worden met gesloten
celschuim met een totaal volume van ± 200 liter.
Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de internationale FISA aanbevelingen (> 150 liter verdeeld over 2 compartimenten).
Specificaties
lengte:
8.10 m.
breedte:
1.15 m.

