€ 219.500,-

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

Viknes
€ 219.500,9.34 m
3.08 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Melior Yachts
Syl 12
8493 LL Terherne
+31620002312
www.melioryachts.com

Omschrijving
De Viknes 930 werd in 2012 uitgeroepen tot ?Powerboat of the
year?Viknes
Eind jaren tachtig kwam Viknes op de markt met de Viknes 770.
Een eigenzinnig en zeewaardig schip zoals we dat van een Noorse
kwaliteitswerf kunnen verwachten. Het was het begin van een
lange reeks succesvolle modellen. De Viknes schepen zijn
bijzonder gelijnd en uitzonderlijk sterk gebouwd waardoor varen
op open zee geen enkel probleem is. Na een stabiele groeiperiode
werd de werf opgeschrikt door een grote brand in het jaar 2000.
Een jaar later stond er een nieuwe productiehal en startte Viknes
met een nieuwe modellenreeks. In 2012 werd de Viknes 930

&ldquo;Powerboat of the year&rdquo;.
Momenteel is Viknes een van de grootste jachtbouwers van
Noorwegen. Alle Viknes schepen worden door de Noorse
certificerings
instantie
&ldquo;Norske
Veritas&rdquo;
goedgekeurd onder CE ontwerpcategorie B.
Viknes 930

Basisinformatie
Merk :

Viknes

Type :

930

Lengte (m) :

9.34

Breedte (m) :

3.08

Diepgang (m) :

1.04

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

219.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

V-bodem

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

2.75

Ligplaats :

In Verkoophaven

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Yanmar/volvo

Vermogen in PK :

320

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

400

Boegschroef :

Electric

Hekschroef :

Electric

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

2

Aantal hutten :

2

Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Anker :
Zwemtrap :
Acculader :
Omvormer :

Optioneel

Navigatie & electronica
Dieptemeter :

Optioneel

GPS :

Optioneel

Kaartplotter :

Optioneel

Kompas :

Optioneel

Marifoon :
Navigatieverlichting :
Radar :

Optioneel

Roerstandaanwijzer :

Optioneel

Stuurautomaat/Autopilot :
Log :

Optioneel

Volledige Omschrijving
De Viknes 930 werd in 2012 uitgeroepen tot
â€œPowerboat of the yearâ€•
Viknes
Eind jaren tachtig kwam Viknes op de markt met de
Viknes 770. Een eigenzinnig en zeewaardig schip zoals
we dat van een Noorse kwaliteitswerf kunnen
verwachten. Het was het begin van een lange reeks
succesvolle modellen. De Viknes schepen zijn bijzonder
gelijnd en uitzonderlijk sterk gebouwd waardoor varen
op open zee geen enkel probleem is. Na een stabiele
groeiperiode werd de werf opgeschrikt door een grote
brand in het jaar 2000. Een jaar later stond er een
nieuwe productiehal en startte Viknes met een nieuwe
modellenreeks. In 2012 werd de Viknes 930
â€œPowerboat of the yearâ€•.
Momenteel is Viknes een van de grootste jachtbouwers
van Noorwegen. Alle Viknes schepen worden door de
Noorse certificerings instantie â€œNorske Veritasâ€•
goedgekeurd onder CE ontwerpcategorie B.
Viknes 930
De Viknes 930 wordt standaard uitgevoerd met een
4pk boegschroef, een apparte douche met toilet, trim
tabs, electrische lenspomp en in de kombuis een oven,
gasmelder, 65ltr koelkast met vriesvak en een heet
water voorziening.
De motorisering is zelf te kiezen, de keuze is een 320PK
of een 370PK Yanmar diesel motor. Dit model van
Viknes werd in 2012 uitgeroepen tot "Powerboat of the
year".
In de salon is een ruime U-bank geplaatst voor een
comfortabele zit onder de twee glazen schuiframen.
Beneden in de voorzijde van de boot zijn 2 slaapcabines
met ieder een tweepersoons bed gesitueerd samen met
een badkamer voorzien van een toilet en douche.
Op het achterdek bevindt zich een L-bank onder het
schuivende HT dak. Er is tevens een buitenbesturing
aanwezig. Een teakdek op het achterdek en
zwemplateau behoort

Volledige Omschrijving
tot Ã©Ã©n van de vele opties.
Dit is prima model voor een vakantie op het water, een
fantastisch mid-range model in de serie van Viknes!

Windgenerator: Optioneel
Zonnepaneel: Optioneel
Watersysteem: Optional
Warm water: Boiler 40 liter
Watertank & materiaal: 195 liters
Vuilwatertank & materiaal: 80 liters
Walstroom: Optioneel
Navigatie en electronica
Roerstandaanwijzer: Optioneel
Weatherfax/Navtex: Optioneel

Algemeen
Rompvorm: V-shape
Roer: Hakroer
Besturing: Hydraulisch
Ramen: In aluminium raamprofiel
Ballast: 4520kg
Doorvaarthoogte normaal: Standaard 275cm, met
apparatuur op dak 370cm
CE: B
Accommodatie
Materiaal, kleuren: Kersen - Teak
Gordijnen: Naar wens
Verblijfsruimtes: 2
Hutten: 2
Slaapplaatsen: 4
Stahoogte: Â± 195cm
TV: Optioneel
Overig: Optioneel oa:
Een verlengt zwemplatform voorzien van roestvrijstalen
SSB ontvanger: Optioneel
railing en teak.
Korte golf zender: Optioneel
Buitendouche op het zwemplatform.
Kaarten, gidsen: Optioneel
Cabrioletkap schuivend in HT dak, handbediend of
Uitrusting
electrisch, boven achterdek.
Ankerlier: Electrisch
Verwijderbare banken op achterdek.
Bijboot: Optioneel
Teak op het achterdek en zwemplateau.Â
Bijboot buitenboordmotor: Optioneel
HekschroefÂ
Veiligheid
Ankerlier op zwemplateau
CE-normering: B
Radarreflector: Optioneel
Motor, electra, water
Noodvuurwerk: Optioneel
Vermogen: Optioneel 320 / 370 PK
Reddingsvesten:
Aantal identieke motoren: 1
Draaiuren: 0
Brandstoftank aantal: 2x200ltr
Koeling: Gescheiden, watergekoelde uitlaat
Voortstuwing: Keerkoppelingen, schroefassen
Trimflaps: Volvo QL, optioneel
Voltage: 230V / 12V

