€ 142.500,-

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

Aquanaut
€ 142.500,11.1 m
3.5 m
Staal
2005

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Basisinformatie
Merk :

Aquanaut

Type :

Drifter 1100 Ok

Lengte (m) :

11.10

Breedte (m) :

3.50

Diepgang (m) :

1.05

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2005

Prijsstelling :

Onder Bod

Prijs :

142.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Multi Knikspant

Dek en opbouw materiaal :

Staal

Besturing :

Stuurwiel

Kuip :

Open Kuip

Roer :

Doorgestoken

Doorvaarthoogte (m) :

245

Ligplaats :

Sneek

Postcode ligplaats :

8607AB

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Aquanaut Sneek

Motor
Merk :

Perkins

Type :

M135

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

135

Start type :

Elektrisch

Aandrijving :

Vaste Schroef

Aantal motoren :

1

Oliedrukmeter :
Brandstof :

Diesel

Draaiuren :

Ca 1200

Keerkoppeling :
Inhoud brandstoftank (liters) :

500

Koeling :

Indirect

Boegschroef :
Hekschroef :
Aantal accu's :

6

Dynamo :
Temperatuurmeter :

Navigatie & Elektronica
Generator :
Dieptemeter :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Navtex :

Ontvanger

Radar :
Roerstandaanwijzer :
Snelheidsmeter :
Stuurautomaat/Autopilot :
Log :
Toerenteller :
Brandstofmeter :
Watertankmeter :
Vuilwatertankmeter :

Voltmeter :

Interieur
Stahoogte (m) :

195

Aantal hutten :

1

Salon :
Toilet(ten) :

1

Douche binnen :
Koelkast :
DvD Speler :
Audio :
Matrassen :
Verwarming :
Kooktoestel :
Warm water :
Kooktoestel brandstof :

Gas

Waterdruk systeem :
Waterboiler :
Vuilwatertank :
Magnetron :
Type interieur :
Tafel :
Gordijnen :

Klassiek, Warm

Exterieur
Antifouling :
Ramen :
Zeerailing :

Uitrusting
Anker :
Ankerlier :

Elektrisch

Zwemtrap :
Zwemplatform :
Acculader :
Walstroom aansluiting :
Kuiptent :
Buitenkussens :
Stootwillen, lijnen :
Kuiptafel :
Anker bevestiging :

Veiligheid
Gasbun met afvoer :
Lenspomp :
Brandblusser :
Reddingsboei :
Zelflozende kuip :

Ketting

Volledige Omschrijving
Aquanaut Drifter 1100 OKDe lijnen van deze
multiknikspant gebouwde Drifter OK, voldoen aan de
eisen voor een stoer schip met open kuip. Deze open
kuipmodel van de Drifter serie heeft een speciaal
aangepaste, verlaagde doorvaarthoogte van 2,45 m.
waardoor het mogelijk is om bijna elke mooie plek in
Nederland te bezoeken. Maar zeker ook voor het
grotere water, o.a. heeft dit schip een extra hoge
zeereling, extra grote afvoeren voor mocht er water in
de open kuip komen, etc.
Goede en comfortabele navigatiemogelijkheden, een
uitstekende constructie, veel binnenruimte en een
gunstige diepte zijn enkele van de kenmerken van deze
Drifter 1100 OK.
Deze Drifter 1100 OK heeft de eigenaarshut in de boeg
van het schip, met een ruim V-bed, en veel
opbergmogelijkheden onder het bed. In beide hoeken
vindt u grote kasten.
Aan stuurboord vind je de kombuis met 4 pits
gasfornuis. Aan de overkant bevindt zich de
toilet/doucheruimte met aparte cabine en wasbak. Alles
is heel mooi afgewerkt.
De stuurstand bevindt zich aan bakboordzijde van de
grote salon, van waaruit u een goed uitzicht heeft.
Daarachter staan kasten met veel opbergruimte
De bank staat aan stuurboord en kan gemakkelijk
worden omgebouwd tot een groot tweepersoonsbed
met schuifladen.De open kuip heef een zitbank met
bergruimte, kastruimte onder de gangboorden en een
grote "kelder". Aan beide zijde in de kuip zijn opstappen
gemaakt die je wegschuift als je ze niet nodig
hebt.Technisch is het schip zeer compleet, niet alleen de
navigatie apparatuur maar ook een sterke Perkins 135
Pk, generator, boeg- en hekschroef etc.Een schip waar
over nagedacht is en om dit te ontdekken is het zeker
de moeite waard om de Drifter

Volledige Omschrijving
te

