Ontwerper :

Adams yacht design Bouwjaar

:

1989

Lengte

:

13.4 m

Materiaal

:

Polyester

Breedte

:

3.7 m

Motor

:

45pk Yanmar

Diepte

:

1.2 - 2.7 m

Gewicht

:

12 ton

Mast

:

17 m

Slaapplaatsen

:

8

Vraagprijs

:

98.000 Euro

ADAMS 44 / "ESPIRITU"
Model
Lengte
Breedte
Diepgang
Mast
Motor
Waterverplaatsing
Ballast

:
:
:
:
:
:
:
:

Adams 44’ sloep met kotterstag
13.4 m
3.7 m
1.2 m (2.7 m midzwaard neergelaten)
17 m
Yanmar 4 JHE - 45 pk
12 ton
5.2 ton (midzwaard is 500 kg)

ESPIRITU is een uiterst zeewaardig, zeer snel jacht dat door zijn geringe diepgang vele
ondiepe ankerplaatsen kan bereiken. Het ontwerp is van Adams Yacht Design in Sydney, een
in Australië zeer bekende en gewaardeerde ontwerper. Hij is in een serie van 7 door Ward &
Downs in Australië gebouwd.
Dagafstanden van meer dan 200 mijl zijn goed mogelijk en in 60 knopen wind is het schip
nog goed te zeilen, zelfs aan de wind. De eerste eigenaar heeft zonder problemen diverse
oceaan races gezeild waaronder Sydney - Hobart en na 20.000 mijl durven ook wij te zeggen
dat dit een kanjer van een schip is.
In 2000 en 2004 is het jacht in twee stappen ingrijpend gemoderniseerd. Het is hiermee
uitstekend geschikt voor live-aboard en heeft zowel qua boot als uitrusting werkelijk alles
wat een vertrekker zich kan wensen.
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Recent vernieuwd
2000
- Zeilen, tuigage, en rolfok installatie (Profurl NC42)
- Elektrische ankerlier (1500w), buiskap met zonnetent, davits
- Romp, mast en giek gelakt
- Motor en versnellingsbak gereviseerd
- Nieuwe schroefas met 3-blads schroef
- Bekleding kajuit
- Vierpits gastoestel met grote oven
- Magnetron
- Dubbele gootsteen met elektrische zoetwater pomp
2004
- Autopilot (Raymarine 6000)
- Autopilot (Raymarine 1000) - tillerpilot voor windvaan
- Windvaan (Windpilot Pacific)
- Windgenerator (KISS - Trinidad)
- Handheld GPS (Garmin 2x)
- SSB radio (Icom 718 - alle frequenties met Icom AT 130 tuner)
- VHF radio (Icom M402)
- VHF radio - handheld (Icom M1V)
- Iridium telefoon (Motorola 9500 met datakit)
- Forward looking sonar (Echopilot bronze)
- Transducers diepte & log (B&G)
- Acculader (Xantrex 20)
- Huis accu'
s (4x Trojan T105 tractie 6v - 225 Ah; totaal 450 Ah op 12 volt)
- Start accu'
s (2x Trojan 170 Ah)
- Elektrisch toilet
- 12 volts koelkast installatie (Danfoss compressor luchtgekoeld)
- Reddingsvlot (CSM 4 persoons Ocean)
- EPIRB (406 Mhz)
- Bijboot (Royal 3.10 m R.I.B.)
- Buitenboordmotor (15 pk Mercury)
- Duikcompressor (Coltri MH6 - 220 volt)
- Dek gespoten en nieuwe antislip
- Teak kuipvloer en teak kuiptafel
- Kussens kuip en achterkajuiten
- Plastimo dorade luchthappers (2x)
- Vloerdelen kajuit
- Ankers en kettingen gegalvaniseerd
- Zeereling (5 mm staaldraad)
- Verstaging onderwant
- Gasflessen (3x)
- Spatzeilen
- Brandblussers (5x) en branddeken
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ADAMS 44 / "ESPIRITU"
Overige uitrusting
Kajuit
Ruime kajuit met 10 zitplaatsen, en neerlaatbare tafel voor een dubbel bed. Kussens,
vloerdelen en teakhout zijn in uitstekende staat. Grote kaartentafel. Compacte indeling is
gunstig bij zware zeegang. Vier Hella ventilatoren. Marine Air airconditioning 16000 BTU
met luchtinlaten in voorkajuit en hoofdkajuit draait op walstroom of generator en is
watergekoeld.
Kombuis
Grote dubbele wasbak en elektrische zoetwater installatie inclusief filter en warm water.
Vierpits gasfornuis met oven en een magnetron. Aparte koelkast (220 v + 12 v) en vriezer
(220 v). Het 220 volt systeem draait op walstroom of generator en is watergekoeld.
Slaapplaatsen
Totaal 8: 2 persoonsbed in voorpunt, 2 persoonsbed in stuurboord achterkajuit en 1
persoonsbed in bakboord achterkajuit. In de hoofdkajuit 1 persoonsbed aan stuurboord en 2
persoonsbed aan bakboord met neergeklapte salontafel. Overal extra dikke kussens.
Toilet & douche
Elektrisch toilet voor, handmatig toilet (Jabsco) achter.
Warmwater douche voor met elektrische afvoerpomp. Koud water cockpit douche in kuip.
Elektrische installatie
Gescheiden 12 volts en 220 volts systeem in overzichtelijke schakelkast met 220 volt
walaansluiting. Alle mogelijke stekkers aanwezig.
Nieuwe Trojan accu'
s (450 Ah huis en 2x 170 Ah start).
Omvormer Statpower 800 watt.
Acculader Xantrex 20 amp.
Dieselgenerator - HFL 6000 watt, 2 cilinder motor.
Zonnepanelen (4x 35 watt).
Windgenerator - KISS (120 watt bij 15 knopen schijnbare wind).
Instrumenten
Autopilot - Raymarine 6000, GS 400 computer, Type 2 lineaire drive, gyro is optie
Autopilot - Raymarine 1000. Tillerpilot te gebruiken in combinatie met windvaan igv weinig
wind. Bedoeld als backup voor grote autopilot.
GPS, diepte, log, wind en watertemperatuur - Brooks & Gatehouse Network. Repeater binnen
voor alle data.
Handheld GPS (Garmin 76 & Garmin X-trek).
Forward looking sonar - Echopilot Bronze.
Icom SSB - IC718 met AT 130 tuner.
Icom VHF radio'
s - schip MH402 en handheld M1V.
Radar - Raytheon 16 mijl.
406 Mhz EPIRB met hydrostatische release.
Alpine radio met 6 CD-ROM wisselaar, speakers binnen en buiten.
Barometer, hygrometer en thermometer.
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Zeilen
grootzeil 50 m2 - 9 Oz, niet volledig doorgelat
genua 1 160% - 70 m2 - 9 Oz
genua 2 130% - 50 m2 - 9 Oz
stormzeil 2x voor kotterstag - 20 m2 reefbaar 14 Oz
gennaker 130 m2 - 1.5 Oz
Lieren
Alle lieren zijn van Barient, selftailing en 2-speed.
Vallen:
nr 24 - 2x
Reeflier:
nr 17
Midzwaard: nr 22
Genua:
nr 32 - 2 x
Gennaker:
nr 27 - 2x
Grootzeil:
nr 27
Al het dekbeslag is van Ronstan
Tanks
Water: 1 polyestertank onder kajuitvloer, 450 liter
Diesel: 2 rvs tanks onder achterkajuiten, totaal 500 liter (1000 mijl range) + 6x 24 liter
jerrycans.
Pompen
Handmatige lenspomp Titan Whale gusher
Elektrisch in bilge - Rule 1100 gph
Elektrisch in douche - Rule 600 gph
Elektrische noodpomp met extra lange slang - Rule 2000 gph
Anker beslag
Elektrische ankerlier 1500 watt
CQR 20 kg
Danforth 20 kg
Ketting 10 mm - 60 meter
Reserve ketting 10 mm - 40 meter
Overig
Windvaan - Windpilot Pacific
Reddingsvlot, vuurpijlen
Bijboot - Royal RIB met 15pk Mercury motor
Iridium telefoon - Motorola 9500 met datakit
Duikcompressor - Coltri MH6
Duiktanks - 4 stuks
Enorme hoeveelheid reserve onderdelen voor motor, generator en elektrische apparatuur.
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