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STANDARD SPESIFIKASJON – EXPLORER 46 PILOTHOUSE 

 

Generelle mål 

Total lengde (LOA) ……………………..………………………………………….. 13,93 meter / 45,5 fot 

Største bredde ………………………………………..…………………………….. 4,17 meter / 13,6 fot 

Dypgående ……………………………………………………………………..……… 1,39 meter / 4,5 fot 

Vekt …………………………….………………………………………………….……… 16.750 kg 

Vanntank ………………….…………………………………………………….……….  1.136 liter 

Drivstofftank ……………………………………………………………………………  1.560 liter (større tank 

 som ekstrautstyr) 

CE-kategori …………………………………………………………………………….. A 

 

Hovedmotor: 

 1 x Cummins QSB 230 dieselmotor med hydraulisk gearboks & ZF85A batterilader, Cummins 

elektronisk kontroll med enkel 4" skjerm med oversikt over fartøyet og to sett med analoge 

instrumenter 

 

Generator: 

 1 x Onan 7 kW 230V 50 Hz – inklusive lydskjerm, vann & gass separator 

 

 

Belysning: 

 Hella LED lys for motorrom, interiør/eksteriør og navigasjon 
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Hoveddekk og utstyr 

 Kjettingboks med luker 

 20kg ploganker i rustfritt stål og pulpitt i glassfiber (dobbel ankerrulle i rustfritt stål) 

 Høypolerte håndtak i rustfritt stål 

 To kryssholt i rustfritt stål midtskips 

 To rør i rustfritt stål for trosse m/ kryssholt forut 

 To rør i rustfritt stål for trosse m/ kryssholt akterut 

 Aluminiumsdører og rammeløse vinduer med 6mm herdet glass 

 Elektrisk horn 

 Navigasjonslys (Hella LED) 

 Sklisikkert dekk i glassfiberarmert plast 

 Port i akterspeil 

 Port på babord og styrbord side av skansekledning 

 230V tilkobling til landstrøm 

 Badeplattform 

 Luke til lasarett 

 Åtte koøyer 

 Tre vindusviskere 

 Led lys i trappene 

 Trappe i rustfritt stål fra cockpit til flybridge 

 Isboks (luft handler i bunnen) under den rustfrie trappen 

 Dekkplater for drivstoff, vann og septikk 

 Fenderlist i svart gummi eller teak med stripe i rustfritt stål 

 2 stk holdere for flaggstang (en forut og en akter) 

 Sjalusideksler i aluminium for luftinntak til motorrom 

 Drenering på dekk 

 Varm og kald dusj akterut 

 Muir ankervinsj HR2500 med fotbryter i rustfritt stål – Vinsjen kan kontrolleres fra tre plasser 

– Både øvre og nedre førerplass har fjernstyrt automatisk teller for ankerkjetting (Muir) – 

Fotbryter for opp/ned ved siden av skapet på baugen 

 Hekkreling i teak 

 Støtte for aktre del av øvre dekk i rustfritt stål (avhenger av overbygg) 

 Dekksvask forut og på akterdekk, kan oppgraderes med hurtigutløsende dekksbeslag 

 

Flybridge (øvre førerplass) 

 Ratt i rustfritt stål 

 Glassfiber seter iht standard tegning 

 Targabøyle i glassfiber med hardtop og fire lys samt støtter i rustfritt stål 

 To håndtak under hardtop 

 Led lys under setene (HELLA LED) 

 To innvendige taklys under targabøylen (Hella LED) 

 Hydraulisk styringssystem 

 Høypolerte håndtak i rustfritt stål 
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 Sklisikkert dekk i glassfiber 

 Vindskjerm med braketter i rustfritt stål 

 Vanntette stikkontakter for 12V og 230V 

 Kikkertholder og verftstilpassede Explorer koppholdere 

 Wetbar med foldekran og Dometic BBQ og U-line ismaskin/kjøleskap 

 Dobbelt Springfield førersete med alle funksjoner, dvs glider, svivel, lås og pneumatisk 

høyderegulering 

 

Styrehus (nedre førerplass) 

 Ratt og hydraulisk styringssystem  

 To kartlys 

 Cummins elektronisk kontroll  

 Taklys (Hella LED) 

 Paneler og brytere 

 Sittegruppe med puter 

 Ett 12V uttak og ett 230V uttak 

 Ultra skinn på dashbord i styrehus 

 Tre røde lys (nattlys) 

 Marine Tech førerstol i styrehus 

 Buet trapp ned til lugarer, med rekkverk på skottet 

 Cruisair air-condition delt type (8K BTU 230V) for styrehus 

 Innvendig trapp fra styrehus til flybridge 

 Ett håndtak på hver side av døren til styrehuset 

 To luker i styrehustaket 

 

Salong 

 “L” formet sofa med puter – Trekkes ut til seng på babord side – Sofa i stoff 

 Hi-Lo bord og sofa i sittegruppe som kan konverteres til seng på babord side 

 TV kabinett på styrbord side 

 Trapp til styrehus med Led lys for og rekkverk 

 Teak gulv 

 Gardiner og tilbehør 

 Cruisair air-condition delt type 16K BTU 230V m/ 2 8K BTU vifter for salongen 

 

Bysse 

 Skap og skuffer med Manship trykknapp låser 

 Vask i rustfritt stål (dobbel) 

 Ettgreps blandebatteri for vask 

 Staron benkeplate 

 Taklys 

 Boss spann 

 Smeg elektrisk koketopp med 4 plater 

 Smeg mikrobølge ovn 

 Novakool RFU9000 kjøleskap / fryser 
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Forre lugar 

 Dobbel seng med 6” madrass 

 Skuffer under sengen 

 Hengegarderobe med innvendige lys på styrbord side 

 Sminkebord med skuffer under på babord side 

 Leselys 

 Avtakbar takkledning 

 Taklys (Hella LED) 

 Bokhylle 

 Teak gulv 

 Ultra skinn hodegjerde 

 Havluft gardin til luken 

 

Gjestetoalett 

 Tecma elektrisk toalett 

 Vask og blandebatteri 

 Staron benketopp 

 Taklys (Hella LED) 

 Skap, speil med innvendig belysning 

 Separat dusjkabinett 

 Varm/kald dusj med tappekran 

 Avløpspumpe for dusj (deles med hovedlugar) 

 Dusjdør med enkelt sikkerhetsglass 

 

Hovedlugar 

 Queen size seng med 6” madrass 

 Skuffer under sengen 

 Bokhylle på hver side av sengen 

 Skap / skuffe på hver side 

 2 stk leselys 

 Avtakbar takkledning 

 Takbelysning (Hella LED) 

 Teak gulv 

 Cruisair aircondition delt type (16K BTU 230V m/ 2 8K BTU vifter) 

 Sengegjerde i ultra skinn 

 Behandlet tak 

 

Hovedbad 

 Tecma elektrisk toalett 

 Vask og tappekran 

 Staron benkeplate 

 Takbelysning (Hella LED) 

 Skap, speil med sminkelys 
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 Separat dusjkabinett 

 Varm- / kaldvannsdusj med blandebatteri 

 Takbelysning 

 Dusjdør med enkelt sikkerhetsglass 

 

Motorrom / Mekanisk 

 Dørk i aluminiumslegering 

 Aksling Ф2” i rustfritt stål 

 Dryppfri akseltetning (PSSI) 

 Ror i rustfritt stål (rorhylse i glassfiberarmert plast) 

 Rorbrakett i bronse 

 Firbladet presisjonspropell (Hung Sheng, CNC maskinert) 

 Hydraulisk styringssystem 

 Enkelt Racor filter 

 Aluminiumslegering (hvit) er benyttet for isolering i motorrom (skum og Led isolering) 

 Ventilasjonssystem (to vifter) 

 Bunnkraner og gjennomgående skrogbeslag i bronse (Groco for motor) 

 FRP drivstofftanker med ledeplater (testet til 5 PSI) 

 FRP vanntanker 

 Slanger for drivstoff og varmt-/kaldtvann 

 Sjøvannssiler i bronse 

 Akkumulatortank 2 Gallons 

 1 stk ferskvannspumpe 

 3 stk automatiske lensepumper med nivåbryter 

 Varmtvannsbereder Seaward SF1250 

 Hvit flocoat på hele dørken i bunn 

 Eksospotte 

 Fire stk batteri (ett til motor, ett til generator og 2 til forbruk) 

 Fastmonterte batteribokser 

 Trident brennstoffslange 

 Wema tankmåler for hver drivstoff- og vanntank, samt septikk tank 

 

Lasarett 

 Ror brakett (glassfiberhylse) 

 Hydraulisk styringssystem 

 Lys og stikkontakter for 230V 

 Aluminiumsdørk 

 Eksosrør for motor og generator 

 

Diverse 

 Zink anoder på ror, akslinger og akterspeil (samt på trimror hvis bestilt) 

 Nødror 

 To lag med Inter beskyttelse 2000 epoxy for skrogbunn 

 Svart stripe i vannlinjen og svart bunnstoff 
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Elektrisk system 

 Hella LED lys for motorrom, interiør/eksteriør og navigasjon 

 230V AC og 12V DC instrument paneler (BEP) 

 230V tilkobling til landstrøm 

 Victron batterilader 50A 

 Bryter for batterivalg (BEP AC / DC panel med motoriserte brytere) 

 Vimar stikkontakter og brytere for hele fartøyet 
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