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S/S Tiffany

Pris: SEK 3.900.000

Byggd: 2007   
Längd: 18 m    
Bredd: 3,20 m  
Djupgående: 1,80 m 
Deplacement: 20.000 kg  
Skrovmaterial: Stål
Däckmaterial: Stål/Trä
Hemmahamn: Stockholm    
Salonger: 1 
Hytter: 0
Bäddar: 0 
Toaletter: 1
Duschar: 0
Motortyp: Diesel   
Motormodell: Nanni 5.250 TDI      
Motorstyrka: 1x 85 hp     
Marschfart: 6 knop
Maxhastighet: 8 knop

Välhållen

S/S Tiffany är ett 18 meter långt fartyg med förebilder från 
gamla tiders ångslupar och jakter med en modifierad stävform 
av klippertyp. Driftsäkra tekniska lösningar från gamla tiders 
ångfartyg har kombinerats med modern  
teknik på ett optimalt sätt. Oerhört mycket arbete har lagts ned 
på träarbetet i mahogny och teak och alla detaljer för att visa 
hur man förr i tiden byggde  
passagerarfartyg. Ångbåtsfärden skulle inte bara vara en ren 
transport utan företas i en förnämlig miljö för att resan skulle 
ge ett bestående mervärde. Ångmaskinen, ursprungligen  
tillverkad på Karlskronavarvet är totalrenoverad till nyskick.  
För att möjliggöra drift utan att ångmaskinen är igång är  
fartyget försett med en dieselmotor som via en hydrostatisk 
transmission driver på samma propelleraxel som ångmaskinen. 
Detta ökar i väsentlig grad tillgängligheten vid visningsturer  
där man valfritt kan växla mellan deselmotordrift och tyst  
ångmaskinsdrift under delar av färden. Tiffany är något så unikt 
som en replika av 1800-talets privata lyx-ångyachter.  
Hon är 18 meter lång, tar 12 passagerare och byggdes på 
2000-talet för att hedra ångmaskinen.  
Tiffany är perfekt för det mindre sällskapet, såväl för  
affärsmötet som för den som vill förgylla födelsedagen,  
möhippan eller herrmiddagen på den glittrande Strömmen.  
”Lämnade uppgifter förväntas vara korrekta men kan ej  
garanteras”. 
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