
                
 
 

 
 

 
 
 
 

ABIM-Ellips 142 
 

TECHNISCHE GEGEVENS:   
Lengte o.a. 14,20 mtr. 
Breedte 4,50 mtr. 
Diepgang 1,20 mtr. 
Doorvaarthoogte 1 3,05 mtr. op het windscherm 
Doorvaarthoogte 2 4,20 mtr. met geklapte antennemast 
Doorvaarthoogte 3 5,00 mtr. met rechtopstaande 

antennemast  
Waterverplaatsing Ca. 20.000 kg. 
CE-categorie B Golven tot 4 meter hoogte 
 
MOTORISERING: 
1 x Volvo Penta  D3  – 150 pk. 5 cilinder (met elektronische motorbediening) 
 
Prijs     
ABIM-Ellips 142    € 495.041,32 
B.T.W. 21 %    € 103.958,68 
Compleet incl. BTW   € 599.000,00  
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KONSTRUKTIE 
 Multi-knikspant met bijlsteven 
 Bouwmateriaal staal  
 Kiel en romp: 5mm. 
 Kielzool: 10 mm. 
 Dekken en opbouw: 4 mm. 
 Dwarsspanten: 40 x 40 x 5 mm. 
 Langsspanten (T-profiel) 40 x 40 x 5 mm.  
 Bodemplaten (L-profiel) 40 x 40 x 5 mm.  
 Dekspanten (T-profiel) 40 x 40 x 5 mm. 
 Motorfundatie: min. 10 mm. 
 
 
CONSERVERING 
 Gestraald casco en compleet 2 componenten verfsysteem. 
 Buiten- en binnenzijde behandelt met twee componenten epoxyprimer. 
 Plamuren voor een glanzend en vlak oppervlak. 
 Meerdere twee componenten aflak lagen, kleur naar keuze uit de ABIM-collectie 
 Harde en milieuvriendelijke antifouling, kleur zwart. 
 Antislip op alle loopvlakken. 
 Waterlijn in de kleur van de opbouw. 
 Betimmering is meerdere keren met 1- en 2 componentenlak behandeld. 
 
 
TECHNIEK 
 Motorfundatie doorlopend. 
 Motorophanging flexibel. 
 Koelsysteem interkoeling. 
 Natte uitlaat met aqualift. 
 Brandstoftank 750 liter, staal met slingerschot. 
 Brandstofvoorfilter met waterafscheider. 
 Brandstofleidingen met afsluiter. 
 Hydraulische keerkoppeling. 
 Schroefas 40 mm RVS watergesmeerd. 
 Vier-blads-schroef, rechts draaiend. 
 Aluminium anoden. 
 Hydraulische stuurinstallatie. 
 Rotorswing stabilizer, ingebouwd aan bakboord in de machinekamer 
 Borstelloze Rimdrive boeg- en hekschroef, beide 160 kgf.  
 
 
ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
 Dynamo 24 volt/110 Ah. 
 Startaccu 12 volt (onderhoudsvrij) 
 Verzorgingsaccu 4 x 225 Ah. (onderhoudsvrij) 
 Walaansluiting 230 volt met aansluiting op het zwemplateau. 
 Combi omvormer/lader 5.000 watt en 220 Ah. laadvermogen 
 Aardlekschakelaar 230 Volt. 
 Elektrische hoofdschakelaar . 
 Kachel en koelkast zijn rechtstreeks op de accu’s aangesloten. 
 2 polig 24 volt systeem gecodeerd in bedradingkoker. 
 8 enkele stopcontacten 230 volt en 4 dubbel stopcontact 230 volt. 
 5 USB stopcontacten  
 Schakelpaneel met automatische zekeringen. 
 Led binnenverlichting dimbaar 
 Led lichtstrips onder de bedden, banken en aanrecht dimbaar. 
 Led lichtstrips om de Ellips elementen aan de plafonds in de salon en de achterkajuit dimbaar. 
 Led “sterrenhemelverlichting” in de Ellips elementen dimbaar. 
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TECHNISCHE INSTALLATIE 
 Watertank kunststof (levensmiddelen kwaliteit) 750 ltr. 
 Automatisch drukwatersysteem. 
 Waterleidingen Hep 2O systeem. 
 Boiler 75 liter, verwarmt door middel van de motor en 230 V. 
 Vuilwatertank ca. 225 liter met DIN-norm-afzuigdekdop en afzuigpomp. 
 Thermostatisch geregelde verwarming (5 kW) met uitblaas naar het achterdek 
 Gas installatie met ISO-norm 30 mbar. 
 2 elektrische lenspompen. 
 
 
DEKUITRUSTING 
 Zwemplateau en stalen verschansing op achterdek. 
 1 wenteltrap van het achterdek naar het zwemplateau met ledverlichting. 
 Aluminium radarbeugel elektrisch klapbaar in kleur gespoten 
 RVS antennemast op de radarbeugel, elektrisch klapbaar 
 Boeisel om gangboorden en voordek. 
 Bank op het achterdek compleet met kussens en ruimte voor 2 vouwfietsen. 
 Ovale railing van RVS 316 met ronde tussenbuis 
 Handreling en (10) bolders en (4) kikkers uitgevoerd in RVS 316. 
 Fenderkorven RVS 2 (x 3) op voordek. 
 RVS brandstof vuldop. 
 RVS water vuldop. 
 RVS dekdop voor afzuiging vuilwatertank. 
 Ramen enkelglas van hardcoated acrylaat. 
 Openslaande patrijspoorten in de ramen in het achterschip. 
 Uitzetraam salon in hardcoated acrylaat enkelglas 
 Windscherm in hardcoated acrylaat 
 Ingangsdeur salon in aluminium profiel. 
 Vluchtluik voorschip maat 500 mm. rond, in aluminium profiel. 
 Vluchtluik achterschip, maat 900 x 600 mm. in aluminium profiel 
 Openslaande patrijspoorten en vluchtluiken zijn voorzien van horren. 
 Kabelaring met een dikte van 140 mm.in kleur naturel of zwart.  
 Cabrio kap en bimini in kleur naar wens.   
 Elektrische ankerlier 
 Gasbun met ontluchting voor 2 flessen 2 x 5-kg. 
 1 gasfles à 5 kg. en 20 meter walstroomkabel met verloopstekker. 
 Dekwaspomp met aansluiting in het gangboord. 
 6 fenders met lijnen en 4 landvasten 
 RVS 316 vlaggenstok met nationale vlag en RVS 316 vlaggenstokje met geuzenvlag 
 
 
BINNENINRICHTING 
De betimmering is handgemaakt van massief hout naar keuze uit de ABIM-collectie en watervast verlijmt 
met houtfineer. De plafondbetimmering bestaat uit witte kunststofpanelen.  
 
 Isolatie 30 mm PU-schuim. 
 Zitbank salon met voorgevormde zitting  salontafel passend bij het interieur. 
 TV in salon op tv lift en aansluiting op internet 
 Radio met CD speler en 4 luidsprekers 
 Stoffering naar keuze uit de ABIM-collectie. 
 Keuken met veel kastruimte. 
 Koelkast met vriesvak, en combi-oven magnetron 
 Keukenblad van composiet, kleur naar keuze uit de ABIM-collectie.  
 4-pits gaskooktoestel met afsluitkraan. 
 Afzuigkap met 2 snelheden en verlichting. 
 Spoelbak RVS met eenhandelkraan. 
 2 sanitaire ruimtes met in beiden een elektrisch toilet en een wastafel met eenhandelkraan.  
 Wasmachine- droogcombinatie in de toiletruimte in het achterschip. 
 2 sanitaire ruimtes met douche.  
 De douches zijn voorzien van een douchegarnituur met thermostaatkraan. 
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UITRUSTING 
 Te programmeren Canbussysteem met 2 monitoren voor de bediening van alle elektra. 
 Internet via router en dubbele antennes in de mast. 
 Brandstoftankmeter, watertankmeter en vuilwatertankmeter 
 Voltmeter, urenteller., toerenteller, motortemperatuurmeter en dieptemeter en GPS log 
 2 monitoren voor navigatiedoeleinden inclusief PC-Navigo. 
 Marifoon met Atis 
 Elektrische signaalhoorn. 
 Brandblusser 2 x 2 kg. 
 Beschrijving apparatuur, garantiekaarten en schema’s, CE-eigenaarshandleiding en voor € 50,- 

brandstof. 
 
 
OPTIES: 
 

excl. BTW incl. 21 % BTW

Airco in de AK 3.055,21€              3.696,80€              
AIS transponder compleet 1.176,95€              1.424,11€              
Autopilot stuurautomaat plus roerstand terugmelder 3.714,29€              4.494,29€              
Dubbele beglazing in de AK 3.757,97€              4.547,15€              
Dubbele beglazing in de romp 3.595,06€              4.350,03€              
Dubbele beglazing in de salon 10.265,00€            12.421,33€            
Elektrisch opklapbare tent met opbergruimte in de radarbeugel 29.766,34€            36.017,27€            
Gebogen wanden en kozijnloze deuren 21.428,57€            25.928,57€            
Generator Fischer Panda 5000i neo 11.075,93€            13.401,87€            
Groter stuurwiel 70 cm. i.p.v. 55 cm. 264,00€                 319,44€                 
Inspectiekoker boven de schroef 800,00€                 968,00€                 
Keramische kookplaat, na aftrek gasfornuis 743,69€                 899,87€                 
Koellade in de bank op het achterdek 663,03€                 802,27€                 
Permateek helemaal compleet 17.408,88€            21.064,74€            
Permateek op het achterdek 8.409,50€              10.175,50€            
Permateek op het achterdek, zwemplateau en wenteltrap 10.315,25€            12.481,45€            
TV aan het plafond in de AK 1.339,14€              1.620,36€              
Tweede wenteltrap incl. led verlichting 3.063,00€              3.706,23€              
Verticale RVS trapleuning bij de ingangstrap 502,52€                 608,05€                 
Vinyl stoffering plafonds 4.500,00€              5.445,00€              
Vloerverwarming in het gehele schip 14.705,88€            17.794,12€             

 
 
 
 
 
 
 

ABIM Yachting B.V. - Opdijk 10 - 8376 HH Ossenzijl 
Telefoon 0561-477.440 

Internet: www.abim.eu  E-mail : info@abim.eu  


