goodwin 44

De Goodwin 44 is een motorjacht voor actie op het ruime water, snel en zeewaardig,
maar het onderscheidt zich van andere snelvarende motorjachten door het prettige
vaargedrag bij lage snelheden.
De romp is speciaal ontworpen om dan geen enorme hekgolf te veroorzaken.
De lijnen, opbouw en constructie zijn gebaseerd op zeegaande patrouille en pilot
vaartuigen waardoor het schip een stoere en degelijke uitstraling heeft.
Breehorn bouwt de Goodwin 44 voor elke opdrachtgever op maat.
Het interieur is flexibel in te delen, maar ook de dekindeling staat niet vast.
Er kan gekozen worden voor een ruime open kuip of een achterkajuit voor meer
binnenruimte.

Technische details
Ontwerp
Lengte over alles
Breedte
Diepgang
Kruiphoogte
Waterverplaatsing leeg
Motoren
Schroeven
Motorbediening
Maximale snelheid
Dieseltank
Watertanks
Vuilwatertank
Besturing

Scheeps- en jachtontwerp Gaastmeer
13.25 m
4.00 m
1.15 m
2.90 m
Ca 11 ton
2 x Yanmar 6LPA-STP 232 kW/315 pk bij 3800 rpm
6 cilinder, 4.16 liter, turbo, intercooler
2 x Faster 4 blads � 24” x 23,5” in schroeftunnels
Elektronisch met trolling valve control functie
25 knopen
2500 liter
2 x 400 liter
400 liter
Hydraulisch

De werf
In de 40 jaar dat Breehorn bestaat is groei nooit een doel op zich geweest. Daarom
bouwen we nog steeds geen grote series. Hierdoor hebben we tijd om met elke
opdrachtgever te overleggen over zijn wensen en elk schip afzonderlijk te specificeren en
te bouwen.
Wij hebben de complete bouw in eigen beheer. Zo houden we controle over kwaliteit van
de processen en materialen en zijn we flexibel. Geïnteresseerden vertellen we graag over
onze bouwwijze, de keuze van harsen, gelcoats en sandwich materiaal, waarom we
schotten inlamineren, over de kwaliteit van de betimmering, et cetera.
Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat elke opdrachtgever tevreden de werf verlaat en
kan vertrouwen op een uitstekende service en garantie. Wij vertrouwen er namelijk ook
op dat elke tevreden opdrachtgever nog vele jaren een Breehorn ambassadeur is.

Winterstalling en service
Een flink deel van alle Breehorn klanten komt iedere winter bij ons terug om het schip te stallen.
Dit kan buiten op het werfterrein, eventueel onder een degelijke wintertent, maar ook binnen
in een verwarmde loods. Wij kunnen zorg dragen voor onderhoud of aanpassingen aan uw
schip. Het werk wordt uitgevoerd door de medewerkers die ook het schip hebben gebouwd en
het dus goed kennen.
Makelaardij
Wanneer u op zoek bent naar een gebruikt schip of uw Breehorn of Goodwin wilt verkopen doet
u dat natuurlijk bij de werf zelf. Wij kennen de schepen die we te koop aanbieden en hebben
een uitgebreid netwerk van potentiële kopers. Indien u een ander schip wenst te verkopen
werken wij samen met erkende jachtmakelaars.
Welkom
Wij ontmoeten u graag op de werf in Woudsend. U kunt hier onze schepen al dan niet in
aanbouw bekijken en overleggen over de mogelijkheden. Wij zijn er op werkdagen van 7.30 tot
17.00 uur. Wanneer u in het weekend wilt langskomen maken we hiervoor graag een afspraak.
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