€ 23.995,-

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

Enkhuizen
€ 23.995,5m
2.1 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Enkhuizensloep
DE HOEK 1
1601 MR ENKHUIZEN
0228321385
www.enkhuizensloep.nl

Omschrijving
Robuuste overnaadse motorsloep. Origineel ontwerp van een
Engelse reddingsloep.Doorlopende, ruim afgeballaste kielbalk.
Polyester binnenschaal. Volgeschuimde, trillingreducerende
motorfundatie. Robuuste roestvrijstalen hak voor extra
bescherming van schroef en roer. Roestvrijstalen stevenbeslag met
sleepoog. Ingelamineerd trimvlak. Antifouling. Kabelaring met
handgeknoopte kopleguaan en roestvrijstalen spanners in massief
teakhouten lijst. Navigatieverlichting. Drie forse roestvrijstalen
bolders. Roestvrijstalen vlaggenstokhouder Aangehangen roer met
teakhouten wangen. Teakhouten helmstok met roestvrijstalen
beslag. Vetus 12 PK 2 cilinder dieselmotor. Extra geluidsisolatie in

de
motorkast
Instrumentenpaneel
met
startslot,
toeren-/urenteller,
controle-lampen
en
voltmeter.
Milieuvriendelijk
watergesmeerd
schroefassysteem.
Onderhoudsvrije accu met hoofdschakelaar Waterafscheider en
groffilter. Brandstoftank van 25 liter met brandstofafsluiter. Luxe
buiskap met grote ramen, oprolbaar voorraam en RVS frame,
schuin aflopende achterkleed. Voor en achter comfortabele
rondzitbanken. Kussenset bestaand uit 4 gecapitioneerde
spatwaterbestendige zitkussens Teakhout op de motorkast. RVS
snap-ogen in de kuip. Grote bergruimte in het vooronder en onder
de U-vormige voor- en achterbanken.

Basisinformatie
Merk :

Enkhuizen

Type :

500

Lengte (m) :

5.00

Breedte (m) :

2.10

Diepgang (m) :

0.45

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

23.995,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Besturing :

Helmstok

Gewicht (kg) :

730

Ligplaats :

Enkhuizen

Werf gebouwd :

Al 25 Jaar

Motor
Merk :

Vetus

Type :

M2.13

Bouwjaar motor :

2020

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

12

Brandstof :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

25

Navigatie & Elektronica
Navigatieverlichting :

Uitrusting
Buiskap :

Veiligheid
Lenspomp :
Brandblusser :

Elektrisch

Volledige Omschrijving
Robuuste overnaadse motorsloep. Origineel ontwerp
van een Engelse reddingsloep.Doorlopende, ruim
afgeballaste kielbalk. Polyester binnenschaal.
Volgeschuimde, trillingreducerende motorfundatie.
Robuuste roestvrijstalen hak voor extra bescherming
van schroef en roer. Roestvrijstalen stevenbeslag met
sleepoog. Ingelamineerd trimvlak. Antifouling.
Kabelaring met handgeknoopte kopleguaan en
roestvrijstalen spanners in massief teakhouten lijst.
Navigatieverlichting. Drie forse roestvrijstalen bolders.
Roestvrijstalen vlaggenstokhouder Aangehangen roer
met teakhouten wangen. Teakhouten helmstok met
roestvrijstalen beslag. Vetus 12 PK 2 cilinder
dieselmotor. Extra geluidsisolatie in de motorkast
Instrumentenpaneel met startslot, toeren-/urenteller,
controle-lampen en voltmeter. Milieuvriendelijk
watergesmeerd schroefassysteem. Onderhoudsvrije
accu met hoofdschakelaar Waterafscheider en
groffilter. Brandstoftank van 25 liter met
brandstofafsluiter. Luxe buiskap met grote ramen,
oprolbaar voorraam en RVS frame, schuin aflopende
achterkleed. Voor en achter comfortabele
rondzitbanken. Kussenset bestaand uit 4
gecapitioneerde spatwaterbestendige zitkussens
Teakhout op de motorkast. RVS snap-ogen in de kuip.
Grote bergruimte in het vooronder en onder de
U-vormige voor- en

