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Geachte Klant,
In deze brochure vindt U algemene informatie over de metalen bouwpakketten van UMS.
Voor het merendeel van deze bouwpakketten kunnen ook extra’s zoals ramen, schroefassen, motoren enz via ons geleverd worden tegen aantrekkelijke prijzen om het bouwen van
uw schip zo makkelijk en eenvoudig mogelijk te maken.
Afzonderlijk kunt u een prijslijst (exclusief BTW en transport) aanvragen van het gehele
aanbod in bouwpakketten bij UMS.
Deze prijzen zijn gebaseerd op de huidige marktprijs en kunnen dus afwijken van de definitieve prijs. Heeft u een keuze gemaakt, vraag dan gerust een vrijblijvende offerte aan, zodat
wij u kunnen voorzien van de exacte prijs met een bepaalde geldingsduur.
Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek om uw wensen kenbaar te maken, maak dan
even een afspraak met ons.
Wij hopen spoedig van U te horen om te vernemen hoe wij U behulpzaam kunnen zijn bij
het verwezenlijken van de bouw van Uw jacht.
Met vriendelijke groeten,
Management
Ursus Marine Service

Dutch Barge 56AC

Dutch Barge 56AC in aanbouw.

Voorwoord van onze Ontwerper.
Het bouwen van een motor of zeiljacht is voor vele van ons een droom, voor anderen kan het
betekenen het realiseren van een nieuw en groter jacht. Het feit blijft, dat het niet altijd eenvoudig is te vinden wat je zoekt. De prijs kan een drempel zijn, of simpel de wens om vanaf het begin deel uit te maken van de ontwikkeling en constructie van uw jacht.
METALEN Bouwpakketten welke wij aanbieden, bieden u de mogelijkheden om deze droom of
geplande aanschaf van een nieuw jacht te verwezenlijken..
Alle bodem-, huid en deckplaten, spanten and langsspanten en vele andere onderdelen van de
bouwpakketten zijn voorgesneden en voorgevormd waar nodig. Deze zijn zo geconstrueerd dat
zelfs een onervaren bouwer een jacht kan bouwen, met of zonder professionele hulp en de ervaren jachtbouwer of jachtwerf kan vele kostbaren bouwuren uitsparen.
Het bouwpakket wordt geleverd samen met een uitgebreide handleiding en alle benodigde constructie tekeningen.
Een goed voorbeeld is de foto hieronder, hier ziet u de spanten van een Bermuda 485 zeiljacht
in aanbouw.

Al onze metalen bouwpakketten zijn ontwikkeld door Naval Architects, ervaren designers en
jachtbouwers gebruik makende van de laatste technieken op gebied van CADCAM software.
Zij zijn gesneden met ‘up to date’ NC plasma snijmachines. WIJ garanderen dat alle metalen
bouwpakketten overeenkomen met de huidige Europese RCD regels, maar ook volgens de regelgeving van bekende jachtbouw ontwikkeling voorschriften als de Germanischer Lloyd, bekend
als de meer vooraanstaande klassificaties op het gebied van sterkte en veiligheids-eisen.
Op alle plaat-onderdelen zijn markeerlijnen aangebracht welke de positie van de spanten weergeven; alle onderdelen zijn genummerd, waar nodig voorgevormd en alle benodigde profielen
worden meegeleverd om het casco te construeren.
De uitgebreide documentatie bevat tekeningen, onderdelen-lijsten en bouwinstructies. (Zie ook
de beschrijving betreffende standaard CASCO).
Een onderdeel van een dergelijke tekening zien we hieronder.

Ursus Marine Service heeft een uitgebreide range of designs in motor en zeiljachten, welke
continue groeit met het ontwikkelen en introduceren van nieuwe modellen. Wij kunnen ook uw
idee, project en veranderingen in modellen, ontwikkelen in een bouwpakket.
De bijgevoegde tekening(en) laten zien de mogelijkheden van ons compleet assortiment om u
een idee te geven wat allemaal mogelijk is bij Ursus Marine Service en zijn wij gaarne bereid
verder in te gaan op de model of projekt naar uw keuze.
Wij hebben een samenwerkingsverband met verscheidene bootbouwers zowel in Nederland als
in Engeland, welke voor u, uw jacht bouwen van casco tot complete boten. Hiermee openen wij
de mogelijkheid voor u een boot te laten bouwen in elk stadia, van een gehechtlas casco tot een
compleet jacht.

Bouwpakket specificaties
Basis Metalen Bouwpakket
Platen:

Alle platen, zijn gestraald en behandeld met "Sigmaweld-MC”, een 2 component las primer, aangebracht bij de fabriek voor levering aan snijbedrijf. Het snijden van de platen gebeurd mbv computer ontwikkelde plaat-uitslagen op een
NC gestuurde plasma snijmachine.
Alle platen zijn standaard S235JR+AR staal , specificatie kan op aanvraag geleverd worden.

Profielen:

Alle benodigde profielen zijn gestraald en ook behandeld met "Sigmaweld-MC”,
aangebracht bij de fabriek

Bouwpakket:

Het bouwpakket is gefabriceerd van de hierboven vermelde en gespecificeerde
staal produkten. Alle platen worden geleverd als een plat pakket met markeerlijnen en nummers op de onderdelen aangebracht. Maximale afmeting van een
onderdeel is 6 x 2 meter of anders alleen op aanvraag. Alle profielen worden in
voldoende hoeveelheid geleverd om het basis bouwpakket te bouwen, profielen
in door de fabrikant geleverde lengtes van maximaal 6 m.

Standaard Levering:
Materiaal voor het casco, bestaande uit huid-platen, kiel waar deel
van het ontwerp, 2 of 3 (halfhoge) schotten, dwars en langspanten, vloerdragers, alle raam, deur en vluchtluik openingen uitgesneden, basis motorfundatie en plaatdelen voorgevormd waar nodig.
Zoals hierboven omschreven klaar voor transport.
Extra:

Profielen op maat gemaakt en voorgevormd. Plaatmateriaal voor tanks enz.
Materiaal en profielen voor verdere afbouw van het casco.

Basic Hull & Deck
Gehecht:

Basis Bouwpakket CO2 in elkaar gehecht, klaar om af te lassen.

Gelast:

Basis Bouwpakket in elkaar gelast, romp onder de waterlijn dubbel gelast, rest
van casco enkel gelast, profielen, spanten en frames dmv hechtlassen naar
specificatie. Alle laswerkzaamheden vinden plaats met CO2 las apparatuur.
Alle zichtbare lassen boven de waterlijn worden geslepen. Al het blank materiaal wordt na het lassen behandeld.

Extra:

Railing in staal of roestvast staal, roestvast stalen bolders en dekbeslag.
Brandsof en watertanks, huiddoorvoeren en fittingen, levering en montage van
ramen en motor en technische installaties.

Algemeen
Gezien de vooruitgang dmv nieuwe technieken en mogelijkheden binnen de
ontwikkeling van bouwpakketten door UMS, behoud UMS zich het recht voor,
specificaties te wijzigen en bouwpakketten aan te passen zonder voorafgaande
notificatie.

Afhankelijk van lokatie of transport-overeenkomst arriveert uw bouwpakket op een trailer of in een
container. Containers worden in het algemeen alleen gebruikt bij transport over zee. Houd rekening
met de wijze van levering, zodat u voor de afleverdatum de benodigde voorzorg maatregelingen kunt
treffen voor het ontvangen van uw bouwpakket.
Bouwpakketten zijn normaal geladen op een
trailer en gescheiden dmv houten blokken
zodat deze gemakkelijk mbv een vorkheftruck, kleine kraan of ander hijswerktuigen
opgepakt kunnen worden. Kleinere onderdelen kunnen ook verpakt zijn op een pallet.
Het is ook mogelijk uw bouwpakket van de
trailer te ’verslepen; dmv houten planken
welke tegen de trailer zijn geplaatst en dienst
doen als glijvlakken.

Als uw bouwpakket is afgeladen moet u deze afdekken tot het moment dat u met het
bouwen begint; de Sigmaweld coating zal
onder normale condities uw staal gedurende
ongeveer drie maanden beschermen voor
deze begint te roesten.
Let op dat uw metalen onderdelen niet direct in contact met cement houdende vloeren als beton worden opgeslagen. De
chemische samenstelling van deze vloeren
tasten de Sigmaweld primer aan.
Een Bermuda 485 bouwpakket afgeleverd over de weg en afgeladen met
een 1 tons vorkheftruck

Let op!
Als u uw bouwpakket hebt ontvangen adviseren wij u deze te controleren aan de hand van uw onderdelenlijst en onderdelentekening, zodat u deze kunt opslaan in de volgorde welke nodig zal zijn bij de
constructie. Voor het transport van uw bouwpakket is het onmogelijk voor het snijbedrijf uw pakket zo
samen te stellen dat de onderdelen reeds op volgorde liggen.
Als blijkt dat na zorgvuldig controleren onderdelen mogen ontbreken zorgen wij voor vervangende onderdelen.

Fases in het bouwen van een standaard bouwpakket als de Almarine 950
Als eerste wordt de bouwmal samengesteld en uitgelijnd.
Deze is alleen ontwikkeld om de plaats en
vorm van de bodemplaten te bepalen en
moet worden verstevigd als deze tevens
dienst doen als bokken gedurende de
verdere bouw en afbouw.

Wanneer de bouwmal gereed is worden
de bodemplaten geplaatst en aan elkaar
gehecht.
De spanten welke voorheen reeds in elkaar zijn gezet worden geplaatst en
gehecht met behulp van de markeerlijnen.

Als alle spanten op hun plaats zijn worden
de zijspanten geplaatst.
De constructie is reeds goed zichtbaar.

Vervolgens worden de huidplaten aangebracht.

De romp is bijna compleet en de boot
krijgt al vorm!

Pas wanneer de boot compleet is samengesteld is het tijd voor aflassen.
Vervolgens slijpen en dan kan worden
begonnen met het schilderwerk en interieur.

Zie dat wij de bouwmal gebruiken tot
aan nu, wel was het nodig deze te verstevigen zodat het totale gewicht van
het casco gedragen kan worden.

