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Filosofie 
 
We hadden het idee om iets speciaals te maken. 
 
Met dit jacht willen wij mensen aanspreken die iets speciaals willen bezitten: een prachtig jacht met 
een mooie leefomgeving in combinatie met de nieuwste technologie. De Experience 50 Hybrid is 
uitgegroeid tot een echte allrounder geschikt voor vele vaarwateren. Met veel comfort en luxe is het 
met recht een eyecatcher op de Nederlandse wateren. En het speciale: u heeft de enige! 
 
Fluisterstil varen met elektrische aandrijving of maak gebruik de 2 krachtige VW TDI motoren.  
Experience 50 Hybrid zit vol met de nieuwste technologie. 
 
De salon is verassend licht. Het zonnedak, een panoramisch voorraam, de grote toegangsdeur en 
beglazing rondom maken het een open en ruim opgezet geheel. 
 
Bereid heerlijke maaltijden terwijl u uitkijkt over het land, het water en de mensen. Bourgondisch ge-
nieten doet u in de lounge of op het achterdek. 
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Technische specificaties: 

Algemene informatie 

 

-Lengte:    14,99mtr 

-Breedte:    4,75mtr 

-Diepgang:    1,20mtr 

-Doorvaart hoogte:  3,40mtr  

-Gewicht:    20t 

-Casco:    Aluminium 

-Categorie:   CE-B 

-Speed Diesel:   35km / h 

-Speed Hybrid:   10 km / h 

-Brandstof:   2x 705Liter 

-Drinkwater:   1000Liter 

-Bruikwater:   500 liter voor vaatwasser, wasmachine en wc. 

-Vuilwatertank:   510Liter  

Aandrijvingen 

-Dieselmotor:   2x 350PS V8 TDI VW 4,2Liter 

-Hybride:    Hybride 2x 48V 8KW 

-Boegschroef:   6KW 48V traploze regeling 

-Hekschroef:   6KW 48V traploze regeling  
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Energie 
Generator:   Whisper Generator 10, 230V, 9,4KW 
Walstroom 1:  230 V, 50 Hz, 3 KW, scheidingstransformator 
Walstroom 2:   230V, 50Hz, 7KW, scheidingstransformator 
W:     Inverter 48V / 3000W / 230V 
W:     Inverter 48V / 5000W / 230V 
WR / Charge:   Combi 24V / 3000W / 230V 
Lader:    48V / 60A, 230V lithium-ion 
Boordbatterij:   24V 230Ah AGM boordnet 
Boordbatterij:   48V 600Ah Lithium Ion boordnet 
Startbatterij:   1x 12V 70Ah AGM 
Startbatterij:   2x 12V 105Ah AGM 
 
Control panel:   24V distributie bootgarage/ technische ruimte 
Control panel:   230V distributie bootgarage/ technische ruimte 
Control panel:   24V / 230V distributie roer 
Communicatie:   BUS-systemen 
Vaarstand:    2x Touch Scherm 19 "Bedieningspaneel, zwart met roestvrij staal LED Sneltoets's  
 
Stuurinrichting 
Roeren:  2x Einflächenruder aluminium 
Aandrijf: 2x LS axiaalplunjerpomp systeem op de machines 
Tank:  2-kamer tank met het toezicht op niveau + temperatuur, druk 
Controle:  Redundante hydr. Hydraulic blok, de belangrijkste noodsysteem, LS Proportioneel System 
Controle:  elektronische besturing, in hoogte verstelbaar, carbon-look, 
2 redundante systemen, 2 Weg-afhankelijke systemen, proportionele Klep 
Weergave: roerstandindicator analoog roer 
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 Navigatie 
-Autopilot Anschütz NP60 
-Radar 
-Touch System with redundates PC-systemen 
-Kartenplotter 
-Ais 
-Radio 
-Weerstation 
-GPS 
-Fluxgate Compass 
-Log LOT 
-Trimm- En Stabilisatiesysteem VOLVO 
-Bochtanwijzer 300 ° 
-WLAN 
-Internet Access 
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Ruimtes 
 
-Salon met keuken 
-Eigenaar hut 
-Gasten hut 
-Eigenaar toilet, wastafel, douche 
-Gasten toilet, wastafel 
-Afgesloten motor/generator ruimte  
-Bootgarage met was en droger 
-Opbergruimte onder de salon 
-Technische ruimte onder het stuurstand 
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Bijkeuken, Salon 
-Grote zonnedak elektrisch verstelbaar, met muggenhor 
-3-Vlag salon deur, v geheelte openen voor 100% 
-elektrisch jaloezieën voor de zijruiten 
-Ceran Hob Bora onder het Corian werkblad 
-Afzuigkap Bora onder het Corian werkblad 
-Hetelucht oven 
-Volledig uitschuifbaar Cabinet 
-Corian Werkbladen 
-Spoelbak onder het Corian werkblad 
-Elektrisch verstelbare tafel met opklapbare tafel blad opklapbare tafel blad  
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TV en Multimedia 
-TV Lounge Samsung 32 inch TV in Box 
-Hub- En rotatie systeem voor TV met afstandsbediening 
-TV Eigenaar hut Samsung 22-inch 
-Automatisch SAT-systeem 
-Muziek Systeem met NAS-, internettoegang. Bediening via smartphone en tablet 
-Speaker voordek 
-Speaker achterdek 
-Speaker Salon 
 
Verwarming 
-Airconditioning met continu variabele ventilatorconvectoren 
-Vloerverwarming, verwarming, ventilatorconvectoren 
-Spiegelverwarming 230V in eigenaar doucheruimte  
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Anker inrichting 
-Gemonteerd onder het dek 
-Hydraulisch uitschuifbare anker apparaat via de afstandsbediening / of roer 
-30kg RVS M- anker met ketting-  kabel combinatie 
-Elektrisch ankerlier met afstandsbediening en keting teller 24V 
 
Loopplank 
-In het dek gemonteerd aan stuurboord 
-hydraulisch telescopische passerelle via de afstandsbediening 
-draaibaar, uitschuifbaar en in hoogte verstelbaar met leuning 
 
Zwemplateau 
-Achterklep uitgeklapt voor groot zwemplateau en zwemtrap 
-Hydraulische draaibare met lokale bediening of afstandsbediening met smartphone of tablet 
 
Rubber boot 
-Rubber boot komt uit de garage dmv een hydraulische kraan. 
-Hydraulische draaibare met lokale bediening of afstandsbediening met smartphone of tablet 
Kran lier met LED-verlichting met afstandsbediening 
-Rubberboot BRIG 300 RIB met 15pk Mercury  
 
Beugel 
-Strijkijzer en strijkplank 
-Hydraulische geroteerd 180 ° met het bedieningsstation 
-SAT Conditioning 
-Weerstation 
-Antennes 
-Dummy Met antennes 
-Electrische verstraler 
-LED-koplampen 
 
Achterdek 
-Elektrisch uitschuifbare zonneluifel met parallellopende carbon buizen  
-Voor bediening ter plaatse en de afstandsbediening met een smartphone of tablet 
-Hydraulisch bediende ahterdeuren 
-Koelkast aan bakboordzijde 
-Box voor Weber Grill aan stuurboord 
-Elektrisch verstelbare tafel met glazen blad 
-Zitbank met opbergvakken 
-LED-verlichting 
-Buiten luidspeaker 
-LED trap verlichting 
-LED-verlichting gangboord 
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FS Schiffstechnik GmbH & Co.KG 

Werftstraße 25 

47053 Duisburg 

www.FS-Yachting.de 

Verkauf@FS-Yachting.de 


