€ 38.795,-

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

Enkhuizen
€ 38.795,6.6 m
2.35 m
Polyester

Omschrijving
Snelle tender met uitstekende vaareigenschappen
Bijna twee jaar zijn we bezig geweest met de ontwikkeling van dit
model. De eisen die aan het ontwerp werden gesteld waren dan
ook hoog: een geringe diepgang, uitstekend wendbaar, een ruim
interieur, comfortabel, sierlijk, uitstekende koersvastheid en
daarbij ook nog eens snel varend.Naast het hoge standaard niveau,
kan de eigenaar verregaand vari&euml;ren in het interieur,
bekleding en rompkleuren. Daarnaast kan de Enkhuizen
EVOLUTION 6 naar keuze uitgerust worden met massief teakhout
of kunststof.Standaard leverbaar vanaf &euro; 38.795Vanaf heden
niet meer te bezichtigen in Amsterdam, maar wel in Enkhuizen.

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

STOOP JACHT & INTERIEURBOUW
DE HOEK 1
1601 MR ENKHUIZEN
0228321385
www.enkhuizensloep.nl

Basisinformatie
Merk :

Enkhuizen

Type :

Evolution 6 Nieuw

Lengte (m) :

6.60

Breedte (m) :

2.35

Diepgang (m) :

0.55

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

38.795,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

V-bodem

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

1200

Roer :

Doorgestoken

Doorvaarthoogte (m) :

0.95

Ligplaats :

Enkhuizen

Postcode ligplaats :

1601MR

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Yanmar

Type :

3ym20g

Bouwjaar motor :

2020

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

21pk

Aandrijving :

Vaste Schroef

Brandstof :

Diesel

Keerkoppeling :
Aantal brandstoftanks :

1

Inhoud brandstoftank (liters) :

42

Boegschroef :

Optie

Aantal accu's :

1

Navigatie & Elektronica
Navigatieverlichting :
Toerenteller :
Brandstofmeter :

Optie

AmpÃ¨remeter :
Toplicht :

Optie

Heklicht :

Interieur
Kussens :
Teakvloer :

Massief

Bekerhouders :

Optie

Exterieur
Antifouling :

Uitrusting
Buiskap :
Biminitop :

Optie

Stootwillen, lijnen :

2 Stootwillen, 2 Landvast

Zonnedek :

Optie

Veiligheid
Bilgepomp :

Volledige Omschrijving
Bijna twee jaar zijn we bezig geweest met de ontwikkeling van dit model. De eisen die aan het ontwerp werden gesteld
waren dan ook hoog: een geringe diepgang, uitstekend wendbaar, een ruim interieur, comfortabel, sierlijk, uitstekende
koersvastheid en daarbij ook nog eens snel varend.Naast het hoge standaard niveau, kan de eigenaar verregaand variÃ«ren
in het interieur, bekleding en rompkleuren. Daarnaast kan de Enkhuizen EVOLUTION 6 naar keuze uitgerust worden met
massief teakhout of kunststof.Standaard leverbaar vanaf â‚¬ 38.795Vanaf heden niet meer te bezichtigen in Amsterdam,
maar wel in Enkhuizen.

