


temaakt

Design, elegantie en performance gelden als slenlelhegiippen voor de

llaliaanse werf Cantien di Sannco. En dal is de in 2006 111 productie

genomen Spider aan Ie zien. Op de Nienwe Maas 111 Rotterdam maakte

Molortioot een pioefvaart niet het liloerimooie schip.



^toegangsdeur naasi de.Ahinrstand in de open hmp, heeft

 Tegenover de bank birvinden zich dc kijtnbuis en t'en

 nattecel. Dekombuisheefleen tweepits keraniisch kouk-

 rec.htblad. Lichtu. kleuren doen d& [raii afyewerlde sati>n

 watgroterlijkendanhijinwerkeli)hheidis. Ook de HchtR,

 donrscliijnende gorilijnen werken daarbi] mw. Het li]kt

ale stuurstand. Het hoog gelegen Vftordek. da^.ovepgens               '  ^^^F€^!^S

een beelje Idstig ce berelken is, worrit vftoi' iingev'e-dr de                 . ^^^^^^

bijna dezelfde. hoogle heefl net achterdek eveneens twee

HetliJaeDspelvaa deapiderverraadcsnelheide-n kracht,                 ^^^^^H





len vindeii in Zuid-Lumpa. Ddar /-al de leni in de prajtiijk

in de tiaven te bpsrhermen lei^en weer en wind

VAREN

De Sarnico Spider wordi fieleverd met IPS-iiandri)ving van

Volvu PenHi. Daarbij h-aji wurden sekozen ull 2 x [PS 501)

en 2 x IPS 60tl. Ons proefvaartschip heeft 2 x IPS 600, mel

joyslickbrsturiiitt. De beide diesels (135 pk) staan onder

via een luik in de open huip yoed bereikbaar is. Als v/e met

yenH de Nieuwe Maas opdradien, is de inyehouden krac-lit

van dp hpide Volvo Penta's bijna vi.ielha.ir De heuzp van

dnen o|) Victory Design, berusne niet op loeval. Hel Ita-

liaanse bureau heeft niet alleen de nodige ervaring mel

hel onlwprpen van ullrasnelle racebolen. maar was ook

bij vk-hiry bijna per di-'fiiiitie aaji liet goede adres. Hot is

trekl de honi viol door: 32 kmmur hij 221K) Ineren. 4H hi)

3ti(|[] loeren. :10 bij 3000 loeren en 7:1,:t km/uur bij :17(>()

bli|[] dnarbij zeer bmnen de perken: 73 dB(A) bij een

kniissnelheid van dik 1h km/imr en 79 dB(A) tijdens hel

zecr acceptabele waarden.

CQNCLUSIE

Wie 55(1.000 eni-o iiitgeeft, wil per slot van rckeniin; van
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