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TR 36

Z eilen

met

hoge

snelheden ,

v eilig

en

comforta b el

Het Waarschip
TR36 Performance Cruiser trimaran
Als je net als Waarschip Composites performance
bovenaan je shortlist hebt staan, dan is de TR36
high performance trimaran precies wat je zoekt.
De hoofdromp van de trimaran heeft een 1 : 10
breedte tot lengte ratio. Dit is breed genoeg om
het gewicht te dragen, met een minimale nat
oppervlak. De romp is smal genoeg om door
het water te snijden voordat de trimaran gaat
“vliegen”.
Bij 17 knopen wind is een snelheid
van 24 knopen haalbaar!

De omgekeerde boeg (reversed bow) van de TR36
heeft meer drijfvermogen en duikt dus minder
diep in de golven.

Interieur

De TR36 heeft een klassieke indeling en
biedt een compleet en comfortabel interieur
met 3 slaapplaatsen, een ruime keuken
Hoe diep een boeg van een boot in de golven duikt en badkamer, en een verplaatsbare
is afhankelijk van gewicht en drijfvermogen. Een
buitenkoelkast. Tevens is er voor
overhangende boeg zorgt voor extra gewicht en zal voldoende kastruimte gezorgd.
dus dieper duiken.
Omgekeerde boeg (reversed bow)

Racer én cruiser/racer:
TR36 Performance Cruiser trimaran

De TR 36 heeft een compleet en comfortabel interieur met 3 slaapplaatsen, een ruime keuken en een badkamer en een verplaatsbare
buitenkoelkast. Tevens is er voor voldoende kastruimte gezorgd.

Afmetingen
Cruiser/Racer				Racer
LOA			11.18 m		11.18 m
BOA			8.26 m		8.26 m
B hoofdromp

3.06 m		

3.06 m

H hoofdromp		

2.19 m		

2.19 m

Hoofdromp B : L

1 : 10,4		

1 : 10,4

Gewicht			2.946 kg

2.946 kg

Sail plan
Grootzeil		

47.00 m2

57.00 m2

Solent fok		

26.00m2

33.00 m2

Code Zero		

46.00 m2

50.00 m2

Gennaker		

102.40 m2

134.00 m2

Zeilopp. aan de wind

73.00 m2

90.00 m2

Zeilopp. ruime wind

149.40 m2

191.00 m2

Mastlengte		

14.60 m

Doorvaarthoogte

16.40 m

Mastpositie		

50% LOA

Design: Tony Grainger
Bouw: Waarschip Composites

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten
over het Waarschip TR 36? Maak dan een afspraak.
Wij vertellen je er graag meer over.
Nautisch Centrum Delfzijl / Waarschip Composites
Telefoon: (0596) 63 43 19, of (06) 218 182 91
E-mail: info@waarschipcomposites.com
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Waarschip Composites
Tagrijn 1-3, Haven nr 2701
9936 EZ Farmsum (Delfzijl)
Telefoon: (0596) 63 43 19
info@waarschipcomposites.com
www.waarschipcomposites.com

Nautisch Centrum Delfzijl is een full service jachtwerf en bouwt (semi custom build) zeiljachten:
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