€ 172.000,-

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

Langenberg
€ 172.000,8.91 m
3.36 m
Staal

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Overwijk Jachtbemiddeling
Postbus 41
8400 AA Gorredijk
0858773864
www.overwijkjachtbemiddeling.nl

Basisinformatie
Merk :

Langenberg

Type :

Cabin Cruiser 30

Lengte (m) :

8.91

Breedte (m) :

3.36

Diepgang (m) :

0.88

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

172.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Multi Knikspant

Dek en opbouw materiaal :

Staal

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

5800

Kuip :

Achterkuip

Roer :

Doorgestoken

Doorvaarthoogte (m) :

1,87

Werf gebouwd :

Overwijk Yachting

Motor
Merk :

Lombardini

Type :

Ldw 1404m

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

40

Start type :
Aantal
brandstoftanks
:
Aandrijving
:

Elektrisch
1
Vaste Schroef

Inhoud
brandstoftank
(liters) :
Aantal motoren
:
Koeling
:
Aantal identieke
motoren :

140
1
Indirect
1

Boegschroef
Brandstof : :
Aantal cilinders
accu's : :
Aantal

Vetus
Diesel 60 Kgf
2
4

Dynamo
:
Kruissnelheid
(in knopen) :
Temperatuurmeter
:
Max. snelheid :

6
7

Keerkoppeling :

Navigatie & Elektronica
Navigatieverlichting :
Roerstandaanwijzer :
Toerenteller :
Brandstofmeter :
Watertankmeter :
Vuilwatertankmeter :

Interieur
Stahoogte (m) :

1.91

Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

1

Kussens :
Toilet(ten) :

1

Koelkast :
Vriezer :
Verwarming :
Kooktoestel :
Kooktoestel brandstof :

Gas

Waterdruk systeem :

Hydrofoor

Waterboiler :

40 Liter

Watertank (liters) :

137 Liter

Materiaal watertank :

Kunststof

Vuilwatertank :

100

Vuilwatertank afvoerpomp :
Materiaal vuilwatertank :
Dekafzuiging vuilwater :
Tafel :
12V Aansluiting :

Kunststof

Exterieur
Antifouling :
Zeerailing :

Uitrusting
Zwemtrap :
Zwemplatform :
Walstroom aansluiting :
Cabriokap :
Stootwillen, lijnen :

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

Tweedelig

Volledige Omschrijving
Nieuw in opdracht te bouwen Langenberg vanaf
172.000 euro.Het best verkochte model binnen de
Langenbergserie is de CC 30. Zijn veelzijdigheid wordt
zonder uitzondering door iedere eigenaar geroemd. Het
schip biedt alles wat men nodig heeft zoals een
volwaardige keuken, zitgelegenheid voor vier personen,
een toiletruimte, een royaal tweepersoons bed en
stahoogte in het gehele schip. Dat alles ondanks de
beperkte buitenafmetingen. Dat maakt het vaargebied
voor dit schip uitzonderlijk groot. Van onze kustwateren
tot de kleinste slootjes. Met de CC 30 kunt u ze allemaal
ontdekken.Standaard al voorzien van o.a. boegschroef,
boiler, stoffering, heteluchtverwarming, vuilwatertank,
walstroom en luxe cabriokap.Kijk voor veel meer
informatie op onze website
www.langenbergcabincruiser.nl.Meer foto's,
achtergronden en nieuwtjes op facebook:
https://www.facebook.com/langenbergcabincruiser
(kopieer link) OVERWIJK YACHTINGOnze Kennis,
Vakmanschap en Transparantie en uw Wensen staan
garant voor de ontwikkeling en bouw van de beste en
fraaiste Langenberg Cabin Cruisers. In een transparante
setting realiseert Overwijk Yachting samen met haar
opdrachtgevers de boot van hun dromen. De wensen
van de klant zijn daarbij de uitgangspunten.
Gecombineerd met onze kennis en vakmanschap
leveren wij een Langenberg Cabin Cruiser voor een
eerlijke prijs die door eigenaren en kenners als beste
wordt gewaardeerd in zijn klasse. We maken gebruik
van specialistische partijen die zich met passie en
enthousiasme inzetten. Gezamenlijk brengen we een
product op de markt waarbij praktisch gebruikersgemak,
uitstekende vaareigenschappen, hoge betrouwbaarheid
en veiligheid en een perfecte afwerking centraal

