€ 64.500,-

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

Super Lauwersmeer
€ 64.500,11.2 m
3.4 m
Staal
1979

Omschrijving
Door de jaren heen altijd goed onderhouden en voorzien van
verbeteringen. Zo is de SL kruiser voorzien van een rvs reling, een
mooie blauwe sprayhood met lichte binnenkant, boeg- en
hekschroef, vast zwemplateau met teak, achterdek is voorzien van
teakdek en de gangboorden van antislip verf, 2015/2016
onderwaterschip gestraald, standpijpen vernieuwd, geheel
gespoten in 2 componenten verf, nieuwe vloer in de toilet ruimte,
afgelopen winter is de gasbun vernieuwd, een elektrische
bilgepomp, nieuwe antifouling, nieuwe anodes, boeg- en
hekschroef nagekeken en een nieuwe koelkast geplaatst. Een zeer
net schip wat klaar is voor vertrek!

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Jachtmakelaardij 4Beaufort
Bezoekadres: Selfhelpweg 9
8607 AB Sneek
0653725200
www.jachtmakelaardij4beaufort.nl

Basisinformatie
Merk :

Super Lauwersmeer

Type :

11.20 Ak

Lengte (m) :

11.20

Breedte (m) :

3.40

Diepgang (m) :

0.90

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1979

Prijs :

64.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Knikspant

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

2.45

Ligplaats :

Verkoophaven Sneek

Postcode ligplaats :

8607AB

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Super Lauwersmeer /wouda

Motor
Merk :

Daf

Type :

575

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

120

Aandrijving :

Vaste Schroef

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Draaiuren :

4422

Boegschroef :

Elektrisch

Hekschroef :

Elektrisch

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Navigatieverlichting :
Toerenteller :

Interieur
Stahoogte (m) :

1.95

Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

2

Toilet(ten) :

1

TV :
Verwarming :
Kooktoestel :
Watertank (liters) :

200

Uitrusting
Anker :
Buiskap :

Met Lichte Binnenzijde

Acculader :
Omvormer :
Walstroom aansluiting :

Veiligheid
Gasbun met afvoer :

2019 Vernieuwd

Lenspomp :

2019 Vernieuwd

Volledige Omschrijving
Door de jaren heen altijd goed onderhouden en voorzien van verbeteringen. Zo is de SL kruiser voorzien van een rvs reling,
een mooie blauwe sprayhood met lichte binnenkant, boeg- en hekschroef, vast zwemplateau met teak, achterdek is voorzien
van teakdek en de gangboorden van antislip verf, 2015/2016 onderwaterschip gestraald, standpijpen vernieuwd, geheel
gespoten in 2 componenten verf, nieuwe vloer in de toilet ruimte, afgelopen winter is de gasbun vernieuwd, een elektrische
bilgepomp, nieuwe antifouling, nieuwe anodes, boeg- en hekschroef nagekeken en een nieuwe koelkast geplaatst. Een zeer
net schip wat klaar is voor

