€ 495.000,-

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

Altena
€ 495.000,17.42 m
5.21 m
Staal
2003

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Altena Yachtbrokers
Keizersveer 3a a
4941 TA Raamsdonkveer
0162-512714
www.altena-yachtbrokers.com

Omschrijving
Prachtige Altena Blue Water Trawler 58' uit 2003!Prachtige Altena
Blue Water Trawler 58' "USHUAIA"
Deze zéér goed onderhouden zeewaardige Altena Blue Water
Trawler 58' is in zeer goede conditie!
Via BB/SB-zijde kunt u aan boord komen of via het hydraulische
zwemplateau. Langs de gangboorden zijn aan weerskanten
aluminium scharnierdeuren om in het stuurhuis te komen. Het
stuurwiel bevindt aan de stuurboordzijde van de stuurhut en is van
alle gemakken voorzien. Hydraulische boeg/hekschroef,
ankerbediening en voor het slechte weer is er een slingerruit
gemonteerd.

In het midden van de stuurhut is een trap naar het voorschip, daar
aangekomen treft u een ruim opgestelde dinette met veel
zitplaatsen. Aan de SB-zijde van het voor/middenschip bevindt
zich de keuken die voorzien is van alle benodigde apparaturen aan
board waaronder een 4-pits elektrisch kooktoestel, een
magnetron/oven en een vaatwasser. Door een kleine doorgang
richting het middenschip komt u in de bijkeuken met twee
koelkasten en opslagruimte. Tevens bevindt zich hier een
twee-persoonshut.

Basisinformatie
Merk :

Altena

Type :

Blue Water Trawler '58

Lengte (m) :

17.42

Breedte (m) :

5.21

Diepgang (m) :

1.60

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2003

Prijsstelling :

Onder Bod

Prijs :

495.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Multi Knikspant

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

7

Ligplaats :

In Verkoophaven

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

John Deere

Type :

6068

Bouwjaar motor :

2002

Vermogen in PK :

175

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

2

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Draaiuren :

1075

Kruissnelheid (in knopen) :

10

Inhoud brandstoftank (liters) :

5440

Boegschroef :

Hydraulic

Hekschroef :

Hydraulic

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :

Momenteel Defect

Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Radar :
Roerstandaanwijzer :
Log :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

6

Aantal hutten :

3

Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :
Omvormer :

Mastervolt

Volledige Omschrijving
Prachtige Altena Blue Water Trawler 58' uit 2003!
Prachtige Altena Blue Water Trawler 58' "USHUAIA"
Deze zÃ©Ã©rÂ goed onderhouden zeewaardige Altena
Blue Water Trawler 58'Â is in zeer goedeÂ conditie!Â
Via BB/SB-zijde kunt u aan boord komen of via het
hydraulische zwemplateau.Â Langs de gangboorden zijn
aan weerskanten aluminium scharnierdeurenÂ om in
het stuurhuis te komen. Het stuurwiel bevindt aan de
stuurboordzijde van de stuurhut en is van alle gemakken
voorzien. Hydraulische boeg/hekschroef,
ankerbediening en voor het slechte weer is er een
slingerruit gemonteerd.Â
In het midden van de stuurhut is een trap naar het
voorschip, daar aangekomen treft u een ruim
opgestelde dinette met veel zitplaatsen. Aan de SB-zijde
van het voor/middenschip bevindt zich de keuken die
voorzien is van alle benodigde apparaturen aan board
waaronder een 4-pits elektrisch kooktoestel, een
magnetron/oven en een vaatwasser. Door een kleine
doorgang richting het middenschip komt u in de
bijkeuken met twee koelkasten en opslagruimte. Tevens
bevindt zich hier een twee-persoonshut.
In de punt van het schip bevindt zich een twee
persoonshut met twee enkele bedden aan beide zijdes
van het schip. Deze ruimte beschikt over veel kast- en
opbergruimtes, een eigen doucheruimte met wasbak en
een aparte toiletruimte.
De salon is erg ruim en geeft een overzicht over het
hele schip. De salon is uitgerust met een ruime
hoekbank, twee extra stoelen, televisie en radio
apparatuur.
Vanuit de salon gaat er een trap naar de achterzijde van
het schip. Hier bevindt de masterbedroom met een ruim
tweepersoonsbed, een badkamer met douche en toilet.
De toegang naar de machinekamer bevindt zich achter
een nette

Volledige Omschrijving
houten deur, met daarachter een kneveldeur. De
machinekamer is ruim opgesteld en goed geisoleerd,
tijdens het varen zijn de motoren nauwelijks te horen.
Het buitenleven op dit schip is erg prettig door de ruime
dekken en gangboorden. Zo is er veel leefruimte op het
bovendek en de flyingbridge. Daarnaast is de
flyingbridge ideaal voor het besturen van het schip op
zonnige dagen, hierdoor is er een ruim overzicht en kan
er altijd goed gemanoeuvreerd worden.
Dit schip is ideaal voor grote tochten en een langdurig
verblijf aan boord!
Voor meer informatie kunt geheel vrijblijvend een
e-mail sturen naar info@altena-yachtbrokers.com.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of
fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend.Â
Â

Algemeen
Besturing: Hydraulisch
Ramen: Dubbelglas
Tuigage
Strijkinstallatie:

