€ 135.000,-

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

Excellent
€ 135.000,10.6 m
3.2 m
Polyester
2010

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Excellent 1000 Hybride, een wolf in schaapskleren!Een polyester
motorkruiser, met uitstekende vaareigenschappen, geschikt voor
binnen- en de kustwateren. Een halfglijder die is opgebouwd uit
een glasvezel versterkt polyester romp met een dikte van 10 mm,
het onderwaterschip is zelfs 12 mm dik. De opbouw bestaat uit 6
mm GVP, die plaatselijk is versterkt met foam waardoor een
sterke, isolerende sandwichconstructie ontstaat.Een compacte
motorkruiser waar zowel snel mee gevaren kan worden als
geruisloos door middel van een elektromotor. De back-up van een
Fisher Panda generator zorgt ervoor dat u geheel selfsupporting
bent. En ook nog van alle gemakken voorzien zoals o.a.: boeg- en

hekschroef, elektrisch ankerlier, open deur in de spiegel naar het
zwemplateau, oven/magnetron, wasmachine, droger, TV met dvd,
airco, groot schuifluik in de salon etc . Schip heeft elke winter in
een
verwarmde
hal
gestaan.https://jachtmakelaardij4beaufort.nl/nl/gebruikte-jachten
/excellent-1000-patrol-hybride

Basisinformatie
Merk :

Excellent

Type :

1000 Hybride

Lengte (m) :

10.60

Breedte (m) :

3.20

Diepgang (m) :

0.90

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2010

Prijs :

135.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

5800

Doorvaarthoogte (m) :

2.5

Ligplaats :

Friesland, Bezichtiging Op Afspraak.

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Fnm + Elektromotor

Soort motor :

Binnenboordmotor

Motor in bun :
Vermogen in PK :

245

Start type :

Elektrisch

Aandrijving :

Vaste Schroef

Aantal motoren :

1

Aantal identieke motoren :

1

Oliedrukmeter :
Brandstof :

Diesel Hybride

Draaiuren :

2125

Keerkoppeling :
Boegschroef :
Hekschroef :
Temperatuurmeter :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

2

Aantal hutten :

1

Kussens :
Salon :
Toilet(ten) :
Douche binnen :
Douche buiten :
Koelkast :
TV :
Audio :
Matrassen :
Verwarming :
Airconditioning :
Kooktoestel :
Warm water :
Waterdruk systeem :
Waterboiler :
Vuilwatertank :
Magnetron :

Exterieur
Antifouling :
Ramen :
Zeerailing :

1

Veiligheid
Gasbun met afvoer :
Lenspomp :

Uitrusting
Anker :
Zwemtrap :
Zwemplatform :
Acculader :
Omvormer :
Walstroom aansluiting :
Kuiptent :
Stootwillen, lijnen :

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

Volledige Omschrijving
Excellent 1000 Hybride, een wolf in schaapskleren!Een
polyester motorkruiser, met uitstekende
vaareigenschappen, geschikt voor binnen- en de
kustwateren. Een halfglijder die is opgebouwd uit een
glasvezel versterkt polyester romp met een dikte van 10
mm, het onderwaterschip is zelfs 12 mm dik. De
opbouw bestaat uit 6 mm GVP, die plaatselijk is
versterkt met foam waardoor een sterke, isolerende
sandwichconstructie ontstaat.Een compacte
motorkruiser waar zowel snel mee gevaren kan worden
als geruisloos door middel van een elektromotor. De
back-up van een Fisher Panda generator zorgt ervoor
dat u geheel selfsupporting bent. En ook nog van alle
gemakken voorzien zoals o.a.: boeg- en hekschroef,
elektrisch ankerlier, open deur in de spiegel naar het
zwemplateau, oven/magnetron, wasmachine, droger,
TV met dvd, airco, groot schuifluik in de salon etc .
Schip heeft elke winter in een verwarmde hal

