€ 95.000,-

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

motorjacht salonboot
€ 95.000,14.96 m
3.84 m
1986

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Halfland
Oostweg 6
4316BC Zonnemaire
0651158684
http://www.halfland.nl/

Basisinformatie
Merk :

Motorjacht Salonboot

Type :

Met Certificaat 40 Passagiers

Lengte (m) :

14.96

Breedte (m) :

3.84

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1986

Prijs :

95.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Exclusief

Motor
Merk :

Fiat Aifo

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in kW :

132

Start type :

Elektrisch

Aandrijving :

Vaste Schroef

Oliedrukmeter :
Brandstof :

Diesel

Keerkoppeling :
Aantal brandstoftanks :

1

Temperatuurmeter :

Navigatie & Elektronica
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Roerstandaanwijzer :
Toerenteller :
Brandstofmeter :
AIS :
Voltmeter :

2x

Exterieur
Antifouling :
Ramen :

Uitrusting
Anker :
Acculader :
Stootwillen, lijnen :
Anker bevestiging :

Veiligheid
Brandblusser :
Reddingsvesten :
Reddingsboei :
Bilgepomp :

Lijn

Volledige Omschrijving
Motorpassagiersschip/Salonboot "MXP Tender"De MXP Tender is een lief, in Nederland gebouwd, salonbootje.Het scheepje
heeft een periode op het meer van Lugano gevaren met certificaat voor 60 passagiersen is daarna weer naar Nederland
retour gekomen.Het huidige communautaire certificaat is 40 passagiers in zone 3 en 4 geldig tot 23/4/2024.Kan direct voor
rondvaarten worden ingezet of worden omgebouwd voor particulier gebruik.Dak kan worden open geschoven waardoor een
gedeeltelijk open schip ontstaat (cabrio).bouwjaar1986lengte14,96m(15,13m voor passeren
kunstwerken)breedte3,84m(3,98m voor passeren kunstwerken)passagiers40De MXP Tender is actief als salonboot voor
rondvaarten in het Rotterdamse havengebied.Indeling van voor naar achterbenedendeksvoorpiek met ankeropslagruimte
onder stuurhutwatertankmach. kamer onder salondieseltankachterpiek met roerwerkdekniveaustuurhuttoiletsalon; in
huidige opstelling 24 zitplaatsen aan tafelin salon kleine open galleyopen achterdek; circa 10
zitplaatsenTechniekhoofdmotorFiat Aifo (Iveco) type 8361M, 132kwkeerkoppelingVelvet drive model: 10.18.012, reductie:
2,61:1, gereviseerd 2008drinkwaterShurflo electrische drinkwaterpomo 24vtachograafChronocon electronische tachograaf
met printermarifoons2Xomroep installatieaanwezigelectra12v boordnetbrandmeldingin machinekamer met alarm en reset in
stuurhuisbrandblussers3toilelspoelingafzonderlijke electrische drukpomp uit watertankbrandbluspompHonda WX10,
zelfstandige pompset met benzinemotorwalaansluiting220vacculaderop startaccu Mastervolt IVO 12v/10Ampacculaderop
lichtaccu Victron IP20 12v/15AmpAISVoyager X3, inbouw 2012CascoZeer solide casco, laatste keuring vlak
8/4/2019SchroefasIn juni 2014

Volledige Omschrijving
getrokken geÃ¯nspecteerd en verbust.automatische smering (aandrijving via schroefas)Koeling2x koelkast (12v en
220v)Tanksdiesel: circa 1200 literwater: circa 1260

