€ 169.000,-

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

Falcon
€ 169.000,13.65 m
4m
Composiet
2007

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sailing World
Vuurtorenweg 10
8531 HJ Lemmer
0514569123
www.sailingworld.nl

Omschrijving
Schitterend gelijnde vertrekkersboot in zeer goede staat van
onderhoud!De Falcon 44 is ontworpen door Satellite Yachts in
Zaandijk. Het gehele schip, ook het interieur is gebouwd in
composiet waarbij vacuuminjectie is toegepast. Daardoor is het
gewicht relatief laag gebleven, 10 ton. Het jacht heeft een liftkiel
en klapbaar roer waardoor diepgang kan varieeren tussen 1.50
-2.50 m. Zeiloppervlak van het grootzeil en HA jib is 100 m2. Dit is
een echte "vertrekkersboot". Alles is ontworpen om veilig, snel en
degelijk de wereldzeeën te bezeilen. Verwacht u aub niet een luxe
interieur. Dit interieur is praktisch ingedeeld, sober maar
comfortabel. Twee hondekooien achterin, voorin twee enkele

kooien en helemaal voorin een dubbele kooi. Alles is open zodat
een kleine crew altijd contact met elkaar kan hebben.
AlgemeenRoer: KlaproerOverig: De Falcon 44 heeft een klassiek
uiterlijk, maar is verder geheel van deze tijd. Het is een veilig,
comfortabel en snel zeiljacht ontworpen door Satellite Yacht
Design. De romp en de tuigage zijn met de modernste
programma?s doorgerekend en getekend. De romp van de Falcon
44 bestaat standaard uit een sandwich constructie met een
corecell schuimkern en een glas/epoxy laminaat aan de binnen- en
buitenzijde.

Basisinformatie
Merk :

Falcon

Type :

44

Lengte (m) :

13.65

Breedte (m) :

4

Diepgang :

2.5

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2007

Prijs :

169.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Rompmateriaal :

Composiet

Rompvorm :

Rondspant

Besturing :

Helmstok

Doorvaarthoogte :

19

Ligplaats :

Onbekend

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Yanmar

Type :

4jh4-e

Vermogen in PK :

55

Aandrijving :

Shaft

Bouwjaar motor :

2007

Brandstof :

Diesel

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
Kompas :
Log :
Navigatieverlichting :
Windmeter :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

2

Aantal hutten :

2

Koeling :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Tuigage
Genua :
Gennaker :

