Met haar lengte van 51,6 voet over alles is de 46 met recht het vlaggenschip van de
Fishervloot. Met het vele teak dat is verwerkt, steekt de 46 met kop en schouders uit boven
andere schepen in haar categorie. De 46 is met recht een "cruiser", geschikt voor elke
denkbare reis.
Haar waterverplaatsing van 25 ton en 6,6 voet diepstekende kiel zorgen samen met haar
135 PK sterke 6 cilinder motor voor een comfortabel gevoel bij iedere weersgesteldheid.
De accommodatie aan boord is in één woord geweldig. Om maar iets te noemen: acht
slaapplaatsen in vier tweepersoons bedden in aparte hutten. De uiteindelijke uitvoering en
indeling kan uiteraard in overleg met de werf aan ieders wensen worden aangepast.
Een optie is een eigenaarshut in het achterschip uitgevoerd met een centraal opgesteld
tweepersoonsbed, zitjes, kaptafel en een natte cel met toilet en douche.
Ook hier fungeert het stuurhuis vanwege zijn royale ruimte en zitbanken als tweede kajuit.De
kajuit en keuken voorzien royaal in ieders behoefte wat betreft relaxen, koken of gezellig
borrelen. Ook hier kan de indeling aan ieders wens worden aangepast.
De Fisher 46 voldoet ver boven verwachting wat betreft ruimte, terwijl de constructie en
afwerking de kwaliteit behoud die u van de Fisher motorsailer bent gewent.
In English
The flagship of the range at 51’6" length overall. Acres of space, with vast quantities of teak
make the Fisher 46 the most outstanding motor sailer in her class. The 46 is a true world
cruiser, capable of completing the most arduous crossings in comfort and safety.
Her deep draft of 6’6", heavy 25 tons displacement, and powerful six cylinder 135 h.p. engine
will see her through almost all weathers. Accommodation is impressive too, for instance
sleeping up to eight people in four double berths, all with en suite, but the final layout can be
customised exactly to individual requirements. A feature is the owner’s aft stateroom which is
fitted out with central double T berth, settees, dressing table and en suite toilet and shower.
Again, the wheelhouse provides lots of extra space and doubles as a deck saloon for use
through all the seasons. The saloon and galley provide everything for relaxation, entertaining
and cooking with a choice of layouts to suit your preferred option.
The Fisher 46 far exceeds expectations in terms of space while the quality of construction
and finish maintain the hallmark of this classic range.

