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650 COaSTal ExprESS
lengte over alles 18.98 meter
lengte waterlijn  16,67 meter
Breedte                  5,07 meter
Diepgang               1,52 meter
Waterverplaatsing  37.500 Kg



SpECIFICaTIES 650 CE    
      

lengte over alles     18.98   
 

lengte waterlijn     16.67   
     

Hoogte boven waterlijn     5.20(zonder mast)  
  

Breedte                    5.07   
 

Diepgang                    1.52   
 

Waterverplaatsing 37.5 ton   
 

Inhoud brandstoftank 4500 liter   
 

Inhoud watertank 1500 liter   
 

Maximum snelheid   14 knots   
 

Motor Cummins QSM 11 ,645 Hp   
  

Constructie massief polyester romp met versterk-
te superstructuur,vinylester opbouw. 

 

BESlaG 

3x2 Boeg,hek en midden verhaalklampen SS

4 Treden vouwbare zwemtrap SS

12 patrijspoorten met horren

2 achterdeuren in verschansing

Stuurboord deur in verschansing

Binnendeuren afsluitbaar

ramen in aluframe’s

anker CQr 33 Kg +120 meter 3/8 ketting

ankerlier Muir HrC 1200(12volt) bediening

  beide stuurstanden

ankerboegbeslag met 2 rollers

ankerkluis

aquasignal internationale verlichting

Boeg en hek vlaggenstok

Dekluik boven voorkabine in het dek

Douche, heet/koud bij achterplecht

Kalenburg electrische misthoorn(compressor)

Garelick stuurhuis stuurstoel (2x)

SS stootlijsten

Groot luik naar lazarette

Zwemplatform verwerkt in romp

MECHaNISCHE uITruSTING

Enkele Cummins QSM 11-645pK diesel

 uitgerust met warmte wisselaars voor

 zeewater koeling

Enkele ZF 325a differentieel

alarm voor overhitting en lage oliedruk

Hydralift watergedempt uitlaatsysteem

Kompleet motorinstrumentarium op

 beide stuurstanden

Bennett trimvlakken onder zwemplatform

 met controls op beide stuurstanden

racor brandstof filtersysteem

Groco zeewaterfilters

Schroefas SS 2-1/2”

pSS 2-1/2” stuffing box

Seastar hydraulisch stuursysteem

 beide stuurstanden



Bronzen 4 blads schroef

roeren-SS in kogellagers

Morse motorgasklep & schakeling

 individueel

Motorkamer ventilatoren en aanzuiging

Zeer goede motorkamer isolatie

rule, 4 stuks 12V/75000 liter auto

 bilgepompen(drijfschakelaars)

Jabsco hand bilge pomp in motorkamer

Bilgealarm op beide stuurstanden

Manifold brandstofleidingen

2 Brandstoftanks gelast alu met mangat

 ingang,carter en peilglas

SS watertanks met afsluiters en peilglas

Brandstof management systeem met uitwisseling

Vuilwatertank met peilglas

afsluiters bij alle rompdoorvoeren

Sterke zoetwaterleidingen en gekleurde koperen

 brandstofleidingen

raritan heetwaterboiler 75 liter

automatische, 12 Volt douche afvoerpompen

Vuilwatertank,kunststof, met 12 V Jabsco Macera-

tor pomp

Sealand vuilwatertank meter

Enkel voudige mengkranen in keuken,toiletten

 en douches

Jabsco 12 V waterdruksysteem voor zoetwater

alle doorvoeren zijn bij de afsluiters dubbel

 verklemd

ElECTrISCH SYSTEMEN

Onan dieselgenerator 4KW 220VaC/50Hz

 kompleet &aparte startbatterij

3 Zware 200ah accu’s in kunststof bakken

Speciale CE goedgekeurde schakelkasten met   

 zekeringen en controle lampjes,alsmede aC en

 DC meters achter af te sluiten transparante

 deur.

alle bedrading gecodeerd en gekleurd

Newmar 12 V 60 a lader

Motoruren tellers

Stereo speakers in iedere ruimte

220VaC stopcontacten in keuken &iedere

 kabine

Walaansluiting 50 a met buitenstopcontact

Jabsco 12 V afzuiging in ieder toilet

Schakelaars en stopcontacten europees

Zink anodes

Bedrading vertint

alle metalen beslag aan de romp geisoleerd

FlYBrIDGE

Stuurstand centraal geplaatst

Garelick verstelbare stuurstoel

l vormige zithoek met vaste tafel aan BB zijde

Trap aan SB zijde naar het stuurhuis met deur en 

 luik.

alu mast in het midden van de 
flybridge,spreaderlights

u vormige zithoek met vaste tafel achter de mast

BBQ kast,koelkast en wasbak achter de l zithoek

losse vinylkussens voor alle zittingen

Stroef loopdek

26”Destroyer stuurwiel SS

DC stopcontact bij de stuurstand

aC stopcontacten met waterbestendig afdekdop



KEuKEN

Keuken betimmering/kastjes in 
teak

Seaword princess 3 pits electri-
sche fornuis

 met oven

Vuilnis bak ruimte

roestvrij stalen gootsteen met 
afdekplaat

 voorzien van mengkraan

Weaco koelkast/vriescombinatie 
190 liter

 12 Volt/220VaC

lades en kastjes onder aanrecht

Bovenkastjes

afzuig

plafondverlichting halogeen 12 
Volt

Teak vloer met belijning

plafond afwerking in wit vinyl

                                                                                                                                                      



SalON

u vormige zithoek met opbergruimte

 H/l verstelbare tafel

Bar met flessenopberg aan SB

Vloer geschikt voor vloerbedekking

luik naar motorkamer met trap

Kunststof schuifdeuren achter

12 Volt halogeen plafondverlichting

plafondafwerking in vinyl

alle meubels en wanden in teak

2 Stoelen met TV cabinet ertussen

Geisoleerde ijsbox onder zitbank

STuurHuIS

26 “Destroyer stuurwiel SS

Stuurstand centraal

ruimte voor instrumenten boven ramen

l vorm dinette, in bed te veranderen

Teak vloer met belijning

Garelick stuurstoel

Trap naar flybridge

MaSTEr BEDrOOM

King size bed met laden eronder

Gaderobekast met verlichting

Teak inrichting en wanden

Spiegel

plafondafwerking in vinyl

2, 12 Volt leeslampen

Halogeen plafondverlichting

Zitbank met opbergruimte

VOOrKaBINE

Eiland bed met laden eronder

Garderobekast met verlichting

Teak inrichting en wanden

Vloer afgewerkt voor vloerbedekking

plafondafwerking in vinyl

2, 12 Volt leeslampen

Halogeen plafondverlichting

GaSTENKaBINE

2 bedden boven elkaar met laden

 onder het onderste bed

Garderobekast met verlichting

Teak inrichting en wanden

Vloer afgewerkt voor vloerbedekking

plafondafwerking in vinyl

2, 12 Volt leeslampen

Halogeen plafondverlichting

TOIlETTEN/DOuCHES

Kunststof gladde douche met glazen deur

antislip vloer met auto afvoerpomp en teak

 rooster.

Kunststof wanden

Toiletkast met keramisch wasbekken en formica

 bovenblad

Enkele mengkraan in douche en toilet

220 V aC waterdicht

Teak vloer met belijning

Spiegel

Jabsco electrisch toilet,groot formaat

Jabsco 12 V afzuiging

plafondafwerking in wit



150 liter vuilwatertank met Y afsluiter

Jabsco macerator pomp

Dek afzuigpunt

Inspectieluik naar motorkamer en vol meter in

 de toiletruimte

DIVErS

Dekken in antislip

Zijdek toegankelijk aan SB

Bank en tafel op het achterdek

luik naar lazarette voorzien van gasveer en trap

 naar lazarette

Teak 5x gelakt

Hemple anti fouling

alle laden met indruk afsluitsysteem

Eigenaars manual

OpTIES

2 Kompassen iedere stuurstand

Teak railing op verschansing

Electronische motorbediening beide stuurstanden

Stuurbekrachtiging

Muir VrC 4500 12 V ankerlier met bediening

 beide stuurstanden en voordek

Quick electrische lier 1000W 24 V achterdek

 voor afmeren

CQr anker 80 lbs SS

ankerketting teller

Max power CT-225 boegschroef

Max power CT-225 hekschroef

Interface Freedom FD 30-12-3000W lader/om-
vormer

link 2000 voor omvormer

padmaker voor lader

aGM accu’s 6x200a, 1x 150 a

Extra 2 aGM accu’s(2x200a) voor omvormer

Splendide wasmachine/droger

Vuilperser

Ijsmaker

Corian bladen keuken en toiletten

Bemanningsverblijf in lazarette

Cruisair airo 52000 BTu

Generator upgrade naar Onan 17.5Kw

Zoetwater dekwas

Zoutwater dekwas bij anker

VDO roerstandaangevers,iedere stuurstand

Jabsco 7 “zoeklicht met afstandbediening

Teak stuurwiel in stuurhuis

DVD speler in salon en master bedroom

lCD TV in salon en master bedroom

lCD TV in voorkabine

CD spelers in salon en master bedroom

lED plafondverlichting

leer voor de salonbanken/stoelen

Teak dekken

Teakvloer met belijning in salon en master be-
droom

Bimini frame SS

raymarine electronisch pakket

Email: info@integritytrawlers.nl
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650CE Flybridge



650CE Salon en Stuurhuis



650CE Slaapvertrekken/motorruimte



OpTIES

2x ratchie kompassen 5 “  
Teak railing op verschansing  
Elektronische motorbediening 
Muir ankerlier HrC 3500  
Quick elektrische liet   
anker CQr 80 lbs  SS  
Maxpower 24V CT225 boeg  
Maxpower 24V CT225 hek  
Freedom lader/inverter 3000W 
link&pathmaker voor lader  
accu aGM 200a    
accu aGM 150a    
Splendide wasmachine/droger 
Vuilperser    
Ijsmachine    .
Combioven panasonic   
Siemens vaatwasser   
Corianbladen in keuken en toiletten 
Bemanningsverblijf   

Cruiser airco    
Generator upgrade Onan 17.5Kw  
Zoetwater dekwas      
Zoutwater dekwas bij anker     
VDO roerstandaangevers     
Jabsco zoeklicht 7       
Teak stuurwiel       
DVD speler       
lCD TV 26 inch per stuk   
CD speler+radio      
Verlichting lED    

leer voor salonbanken/stoelen 
Teakdekken(niet flybridge)   
Teakvloeren alle ruimten            
Biminiframe +canvas   
Thuisbrengmotor Yanmar 54pK        
Naiad stabilizers 174                        
Verwarming Webasto                          
andere rompkleur als wit                    

raymarine pakket   
bestaande uit;
2xE120 schermen
4KW open radar
raystar 125GpS antenne
TV antenne 45STV
Dieptemeter DSM 300
Cam 100 kamera achterdek
Cam 50 kamera motorkamer
Stuurautomaat ST8002 stuurhuis
Stuurautomaat ST 6002 Flybridge
Spx-30 aandrijving
Marifoon 240
2e Hoorn flybridge
Marifoonantenne

Mogelijkheid om 2 motoren te plaatsen
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