Heroïsche spitsgatter,
verrassend eigentijds!
Nidelv 950 S-Line
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Gebundelde kracht
Bijna 150 jaar gezamenlijke ervaring, kennis en vooral de
liefde voor mooie en degelijke motorjachten heeft geleid
tot een bijzondere connectie tussen de Noorse Nidelv werf
en Smelne Yachtcenter. Het resultaat: de Nidelv 950 S-line!
Smelne heeft de mallen van dit solide motorjacht van een
Noorse collega overgenomen en heeft vervolgens in samenspraak met de Nidelv werf een volledig vernieuwd motorjacht
ontwikkeld.
Deze beproefde spitsgatter heeft als gevolg van de samenwerking
een volledige upgrade gekregen en is helemaal van nu qua
vaareigenschappen, veiligheid en comfort.

Onbegrensd
gevoel van
vrijheid
Door het voor een spitsgatter unieke
zeewaardige onderwaterschip is deze
Nidelv 950 S-line ook uitermate geschikt
voor het grotere water en heeft een
groot vaarbereik.

Eenvoudig te openen en te sluiten full-cabriokap waardoor onder
alle weersomstandigheden comfortabel gevaren kan worden.

Onder meer de open kuip geeft de
Nidelv 950 S-line een gevoel van ruimte
en vrijheid en daarmee een optimale
watersportbeleving. Ook de besturing is
zodanig gepositioneerd dat een vrij en
weids uitzicht rondom gegarandeerd is.
De Nidelv 950 S-line is een polyester
motorjacht dat zowel langzaam als snel
varend (14 knopen) een heel plezierig
vaargedrag heeft. Met name de overnaadse
rompvorm als ook de sprayrail dragen
hieraan bij.

Bewezen kwaliteit en
hedendaagse vernieuwing
De kenmerkende klassieke Scandinavische oorsprong is in
de Nidelv 950 S-line vervlochten met moderne inzichten en
materialen. Dit geeft het motorjacht een heel eigen uitstraling
en sfeer.
Alle toegepaste onderdelen en materialen zijn helemaal anno nu!
Het motorjacht wordt aangedreven door een robuuste Yanmar
motor van 110 pk. Standaard wordt de Nidelv 950 S-line compleet
uitgevoerd met onder andere een boegschroef, keramische kookplaat,
boiler, elektrisch toilet, alle verlichting in LED en vele RVS details.
Ook bij de doordachte indeling van de Nidelv 950 S-line zie je
dat alle ervaring van beide werven samenkomt. Het motorjacht
biedt een zee aan leefruimte en comfort. En beschikt tegelijkertijd
over onnoemelijk veel slim doordachte opbergruimtes.

De voorkajuit van de Nidelv 950 S-line is ruimtelijk. In de sanitaire ruimte is
een handige handdouche beschikbaar die ruimtebesparend werkt in de kajuit.
Daarnaast is er op het zwemplateau een dekdouche beschikbaar.

Een eeuw

vakmanschap
De Nidelv werf in Bjorbekk,
gelegen in het zuiden
van Noorwegen, kent een
rijke historie. In 1911 is
Nils Nilsen gestart met
de bouw van houten roeien vissersboten.
Zijn vakmanschap en goede
naam deden steeds meer de
ronde hetgeen zich vertaalde
naar een steeds grotere vraag.
Ook vanuit omringende
landen.
Mede onder invloed van zijn
in het bedrijf toegetreden 4
zonen, is in de jaren zestig
de voor hen grote ommezwaai
gemaakt naar polyester. In die
tijd is de werf ook verhuisd
naar haar huidige locatie.
Aan de rivier Nidelva.
Vanaf toen was de merknaam
Nidelv een feit!
Niemand had toen kunnen
voorspellen welke vlucht dit
merk zou nemen. Ondertussen
zijn er duizenden Nidelv
motorjachten gebouwd die
hun weg gevonden hebben
naar heel tevreden en trotse
watersporters in een groot
aantal Europese landen.
In 2029 bestaat het
familiebedrijf 100 jaar!

Noors

Familiebedrijf

Overnaads

Klassiek in nieuw jasje
Bestaand concept

Sprayrail

Spitsgatter
Polyester

Groot vaarbereik

Goede vaareigenschappen

Helemaal van nu
Ex-zeilers
Betaalbaar

Bewezen/Beproefd

Alleen bij Smelne
Sporen verdiend
14 Knopen

Kuip

Zeewaardig onderwaterschip

Nidelv 950 S-line

Automatisch drinkwatersysteem

X

CE-classificatie

C

Boiler 30 liter

X

Lengte over alles

9.46 m

Breedte over alles

3.30 m

Aluminium dieseltank met
inspectie opening

290 liter

Diepgang

0.82 m

X

Doorvaarthoogte

2.31 m/2.90 m

Noodafsluiter tussen
dieselleidingen

Stahoogte

+/- 1.90 m

X

Gewicht/waterverplaatsing

ca. 3.750 kg

Grof voordieselfilter, gemakkelijk
toegankelijk voor motor

Rompvorm

Overnaads

Aluminium vuilwatertank

85 liter

Doorlopende roestvrijstalen
kielzool (bescherming roer
en schroef)

Elektrische vuilwaterpomp

X

X

Hetelucht verwarming (2 kW)
met uitstromers

O

Motor

Yanmar
110 pk

Milieuvriendelijke automatische
brandblusser in motorkamer

X

Dynamo

125 Amp.

Douche waterafvoertank met pomp

X

Motorbediening

eenhandle

Drinkwaterpomp

X

Roestvrijstalen watergesmeerde
schroefas

Ø 40mm

Elektrische lenspomp met
automatische niveauschakelaar

1

Schroef 4-blads

X

X

Besturing

Hydraulisch

Handlenspomp gemonteerd in
motorkamer

Uitlaatsysteem kunststof

X

Ramen en RVS

Olie opvangbak onder motor

X

Ramen met Sekurit veiligheidsglas

X

Getinte ramen

X

Moderne flushline ramen

X

Techniek
Onderhoudsvrije
schroefaskokerinstallatie

X

Windscherm met helder gehard glas

X

Koelwaterfilter motor,
gemakkelijk toegankelijk

X

Flush gemonteerd vluchtluik op
voordek

X

Aluminium anoden

2

Verduistering en muggen hor
ingebouwd in plafond

X

Nidelv motorkamer isolatie pakket

X

Gepolijste RVS reling met tussenbuis

X

Dubbelpolig elektrisch systeem

X

Hoofdschakelaar voor startboordnet en boegschroef

X

X

Gepolijst RVS handreling op
voorkajuit
Gepolijste RVS bolders

6

Emergency hoofdschakelaar
(parallel schakelen start en
boordnet)

X

Gepolijst RVS zwemplateau met
teak bordes

X

Walaansluiting 220 Volt met 30 Amp
lader en 3x 220 Volt stopcontact

O

Gepolijst RVS anker e/o boegrol
mogelijkheden

O

Walaansluiting 220 Volt met 50 Amp
lader/1.200 Watt omvormer en
3x 220 Volt stopcontact

Gepolijste RVS klapzwemtrap

X

O

Teaktreden op zwemtrap

X

Gepolijst RVS luchtinlaat roosters

X

Onderhoudsvrije accu's
3x 115 Ah; 2x verbruiker/1x motor

X

Extra 220 Volt stopcontact(en)

O

220V waterproof stopcontact

O

12V stopcontact

X

Stroomvoorziening display

O

Boegschroef tunnel

X

Boegschroef

60 kgf

Hekschroef

O

Aluminium watertank met
inspectiedeksel

250 liter

Binnen uitrusting
De Nidelv 950 S-line wordt hoogwaardig door Noorse vakmensen
gebouwd op de traditionele wijze
van hand laminated. Door de
moderne raam en kleur styling heeft
het schip een modern klassieke
uitstraling gekregen. De jarenlange
beproefde en geliefde indeling is
opnieuw het uitgangspunt geweest
van deze nieuwe Nidelv 950 S-line
serie.

X

Indeling, stijl zoals tentoongesteld

X

Noodstuurvoorziening conform CE

X

Interieur in teak of kersenhout

X

Scheepsnaam en thuishaven

O

Wit vinyl tussen de ramen

X

Spiegel in houten frame
in sanitaire ruimte

X

Witte plafondpanelen met verlichting

X

Chromen LED-dekverlichting

X

Stuurstand
Stuurstand in luxe uitvoering

X

Eenhandle bediening elektrisch

O

Instrumentenpaneel

X

Voltmeter met alarm

X

Toerenteller

X

Urenteller

X

Oliedrukmeter met alarm

X

Temperatuurmeter met alarm

X

Claxon bediening

X

Watertankmeter

X

Dieseltankmeter

X

Vuilwatertankmeter

O

Roerstandmeter

O

Radio met 4 speakers

O

Dieptemeter

O

Sumlog

O

Chromen leeslampen met USBlaadpunt, in voor- en achterkajuit

X

Aanrechtblad van kunststof

X

Werkblad in sanitaire ruimte
van kunststof

X

Chromen drukknopsluiting voor
de kastdeuren

X

Kunststof teak vloer in vooren achterkajuit

X

Rondzit in voorkajuit om te
bouwen tot slaapplaats

X

Koelkast, compressor, ca. 65 liter

X

Kookplaat diesel 2-vl. Wallas

X

RVS spoelbak in keuken

X

Douche met kunststof/polyester
bodem

X

Kompas

Vloeistof

Luxe chromen eenhandle kraan

X

Kaartplotter/GPS

O

Elektrisch toilet aangesloten op
vuilwatertank

X

Stuurwiel in Nidelv design

X

Ruitenwissers

X

Stuurstoel en meevaarderstoel
verstelbaar

X

Brandblussers

X

Stoffering en gordijnen zoals
tentoongesteld

X

Diversen
Buitenuitrusting
Vloer in cockpit teakline kuststof

X

Kleur romp in wit,
zoals tentoongesteld

Gestoffeerde geïntegreerde zitbank
in cockpit

X

Biezen waterlijn en onder gangboord

X

Antifouling zwart

X

Special design klapbare teaktafel
in cockpit

X

Nidelv hand/instructieboek

X

100 liter diesel bij aflevering

X

Cabrio tent boven stuurstand, op
aluminium frame, eenvoudig te
openen en sluiten

X

Transport Noorwegen - Drachten

X

Tent, op aluminium frame,
over gehele cockpit

X

Navigatieverlichting in LED

X

Elektrische hoorn

X

Hekdouche

X

RVS vulopening (diesel/water)
in gangboord

X

Stootrand rubber

X

Zitbank in cockpit eenvoudig om
te bouwen tot slaapplaats

X

Stootkussens met lijnen

4

Landvasten

4

RVS vlaggenstok met nationale vlag

X

Pikhaak

X

X

De goed beloopbare gangboorden zijn voorzien van een veilige
RVS railing. Uniek voor een motorjacht van dit formaat.

Achterkajuit met tweepersoons bed
heeft volop kastruimte.

Door de in hoogte verstelbare tafel te laten zakken kan
een ruim (zonne)bed gecreëerd worden.

De gezellige U-vormige rondzit biedt in een handomdraai
twee extra slaapplaatsen.

Alles in huis
Smelne Yachtcenter vindt ruim 54 jaar geleden haar oorsprong in
stalen jachtbouw. Sindsdien liepen meer dan 1.500 kruisers en vletten
bij de werf van stapel. Het bedrijf heeft niet stilgestaan en heeft
ondertussen naam opgebouwd als een all round watersportcentrum.
Naast nieuwbouw speelt Smelne Yachtcenter ook een belangrijke
rol als jachtmakelaar. Jaarlijks wisselt een groot aantal schepen door
haar toedoen van eigenaar. Niet alleen diverse merken stalen jachten,
maar ook polyester schepen. Groot en klein(ere). De nieuwe en ruime
showroom, de buiten- en de overdekte binnenhaven maken voor zowel
verkoper als koper Smelne Yachtcenter een uitgelezen partij om zaken
mee te doen.
Zeker wanneer je bedenkt dat Smelne op basis van haar roots als
bouwer ook een eigen afdeling Onderhoud & Reparatie in huis heeft.
Ook refit werkzaamheden voert zij op de eigen werf uit.
Smelne Yachtcenter is tevens Haines-dealer voor de Benelux en Duitsland.

Smelne Yachtcenter B.V.
De Steven 26, 9206 AX Drachten, The Netherlands
tel. +31 ( 0 ) 512 51 26 69, info@smelne.nl, www.smelne.nl

