€ 12.500,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Inter
€ 12.500,8.20 m
2.85 m
Polyester
1976

Naam:

william Straeten

Tel :
Email:

0611744431
Zie Botentekoop.nl

Omschrijving
Mooie en netjes onderhouden familie kruiser met zeer zuinige en
een heel goed onderhouden 38pk dieselmotor met nog maar 850
echte draai uren voorzien van een Pentagon hydrolische
keerkoppeling, 2 nieuwe Varta scheepsaccu's van &nbsp;90 amp
en nieuw zonnepaneel en acculader met 2x usb voor telefoon of
laptop, in de kajuit is de stahoogte 182cm en er zijn 2 x 2
&nbsp;slaapplaatsen, nieuwe drinkwater tanks 120 liter koud en
een 60 liter warmwaterboiler, er is een nieuw pomptoilet en fijn
keukenblokje met oven en grill en 4 x koken, de hele binnen
betimmering is van Teakhout, de achterkuipvloer is van geïsoleerd
okume met traanplaat vinyl en de wanden zijn van gelakt

mahoniehout, de boot is helemaal kompleet en origineel en
voorzien van vele extra's o.a. een rvs zwemtrap en een rvs
lichtmast,
ankerboei,
raamhorren,
elektrische
koelbox,
schijnwerper, diversen lijnen en ankers en stootwillen, extra
oliefilters en olie nieuwe onderwater primer en antifouling enz.

Basisinformatie
Merk :

Inter

Type :

King - 820

Lengte (m) :

8.20

Breedte (m) :

2.85

Diepgang (m) :

0.70

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1976

Prijs :

12.500,-

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

V-bodem

Dek en opbouw materiaal :

Polyester

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

2500

Kuip :

Achterkuip

Roer :

Doorgestoken

Doorvaarthoogte (m) :

2.20

Ligplaats :

Amsterdam

Postcode ligplaats :

1095KL

Ligplaats Land :

Nederland

Werf gebouwd :
Beleving :

Onderhoudsvriendelijk

Motor
Merk :

Inter Boats

Type :

1500cc

Bouwjaar motor :

1976

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

38

Vermogen in kW :

28

Start type :

Elektrisch

Aandrijving :

Vaste Schroef

Aantal motoren :

1

Oliedrukmeter :
Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Draaiuren :

850

Verbruik (liter/uur) :

2

Kruissnelheid (in knopen) :

6

Max. snelheid :

10

Keerkoppeling :
Aantal brandstoftanks :

1

Inhoud brandstoftank (liters) :

80

Koeling :

Indirect

Aantal accu's :

2

Dynamo :
Temperatuurmeter :

Navigatie & Elektronica
Kaarten, gidsen :
Dieptemeter :
Kompas :
Navigatieverlichting :
Toerenteller :
Brandstofmeter :
Watertankmeter :
Fishfinder :
Voltmeter :
AmpÃ¨remeter :

Interieur
Stahoogte (m) :

1.82

Aantal hutten :

2

Kussens :
Dekbekleding :

Polyester

Toilet(ten) :

1

Audio :
Kooktoestel :
Warm water :
Oven :
Kooktoestel brandstof :
Waterdruk systeem :
Waterboiler :
Watertank (liters) :

120

Materiaal watertank :

Kunststoftstof

Teakvloer :

Massief

Tafel :
Gordijnen :

Exterieur
Antifouling :
Ramen :

Uitrusting
Anker :
Ankerlier :

Handmatig

Zwemtrap :
Acculader :
Omvormer :
Walstroom aansluiting :
Zonnepanelen :
Achtertent :
Cabriokap :
Dekzeil :
Materiaal anker :

Gegalvaniseerd

Hekanker :
Buitenkussens :
Kraan :
Stootwillen, lijnen :
Roeispanen, peddel :
Zonnedek :
Anker bevestiging :

Ketting

Veiligheid
Gasbun met afvoer :
Lenspomp :
Brandblusser :
Reddingsvesten :
Bilgepomp :

Volledige Omschrijving
Mooie en netjes onderhouden familie kruiser met zeer
zuinige en een heel goed onderhouden 38pk
dieselmotor met nog maar 850 echte draai uren
voorzien van een Pentagon hydrolische keerkoppeling,
2 nieuwe Varta scheepsaccu's van Â 90 amp en nieuw
zonnepaneel en acculader met 2x usb voor telefoon of
laptop, in de kajuit is de stahoogte 182cm en er zijn 2 x
2 Â slaapplaatsen, nieuwe drinkwater tanks 120 liter
koud en een 60 liter warmwaterboiler, er is een nieuw
pomptoilet en fijn keukenblokje met oven en grill en 4 x
koken, de hele binnen betimmering is van Teakhout, de
achterkuipvloer is van geÃ¯soleerd okume met
traanplaat vinyl en de wanden zijn van gelakt
mahoniehout, de boot is helemaal kompleet en origineel
en voorzien van vele extra's o.a. een rvs zwemtrap en
een rvs lichtmast, ankerboei, raamhorren, elektrische
koelbox, schijnwerper, diversen lijnen en ankers en
stootwillen, extra oliefilters en olie nieuwe onderwater
primer en antifouling

