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

Palma
€ 0,11.4 m
3.2 m
Staal
1972

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sealion Yachts
Menorcalaan 23
3059XK Rotterdam
0617005399
www.sealionyachts.nl

Omschrijving
Verkocht / Sold ! Palma Motorkruiser uitstekend onderhouden
door haar 2de eigenaar, zeer compleet uitgerust en vaarklaar. Op
het achterdek is een tweede stuurstand met fraaie tent
overkapping (nieuw 2011) welke kan worden opengeritst.
Gangboorden en voordek bieden voldoende ruimte om je
gemakkelijk en veilig over het schip te verplaatsen. De
doorvaarhoogtes zijn; max. met beugel (strijkbaar): 3,95m, met
tent: 3,35m en min. (alles gestreken): 3,00m. Ideaal schip voor
tochten op binnenwateren, maar ook geschikt voor langere
tochten over rivieren en kanalen. Recent in prijs verlaagd en zeer
de moeite waard om te gaan bezichtigen.Het interieur heeft door

de gelakte mahonie betimmering een warme uitstraling en biedt
veel ruimte. Bij de zij ingang aan bakboord bevind zich de
stuurstand met daar tegenover een comfortabele zithoek. Door de
grote ramen is er goed zicht rondom en op het voordek. De
stuurhut geeft tevens toegang tot het motorruim via een luik. In de
open voorkajuit bevind zich aan bakboord een dinette die
omgevormd kan worden tot 2 pers. slaapplek, met aan stuurboord
een grote kombuis met gasfornuis, koelkast en stromend water. In
de voorpunt een extra bed met nog eens 2 comfortabele
slaapplaatsen. In de achterkajuit (eigenaarshut) bevind zich een
ruim tweepersoonsbed met afgesloten toiletruimte met tevens
veel kastruimte.

Basisinformatie
Merk :

Palma

Type :

Motorkruiser

Lengte (m) :

11.4

Breedte (m) :

3.2

Diepgang :

1.2

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1972

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Knikspant

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte :

5

Ligplaats :

Arnemuiden

Motor
Merk :

Peugeot

Type :

Indenor 90 Pk

Vermogen in PK :

30 Tot 100pk

Aandrijving :

Vaste Schroef

Bouwjaar motor :

1972

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Aantal cylinders :

6

Kruissnelheid (in knopen) :

12

Draaiuren :

3140

Inhoud brandstoftank (liters) :

225

Boegschroef :

24v Boegschroef

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
Kompas :
Navigatieverlichting :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

6

Aantal hutten :

2

Achterkajuit :
Toilet(ten) :
Geluidsinstallatie :
Verwarming :
Kooktoestel :
Waterdruk systeem :

Uitrusting
Anker :
Bijboot :
Buiskap :
Acculader :
Omvormer :

Veiligheid
Gasbun met afvoer :
Radarreflector :
Lenspomp :

1

