€ 180.000,-

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

Super Lauwersmeer
€ 180.000,13.7 m
4.2 m
Staal
1998

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Basisinformatie
Merk :

Super Lauwersmeer

Type :

Kruiser 13.50 Ak

Lengte (m) :

13.70

Breedte (m) :

4.20

Diepgang (m) :

1.10

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1998

Prijs :

180.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Knikspant

Dek en opbouw materiaal :

Staal

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

20000

Doorvaarthoogte (m) :

2,75

Ligplaats :

Sneek

Postcode ligplaats :

8607AB

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :
Rompkleur :

Wit

Motor
Merk :

Iveco Aifo

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

145

Start type :

Elektrisch

Aandrijving :

Vaste Schroef

Aantal motoren :

1

Oliedrukmeter :
Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Draaiuren :

2958

Keerkoppeling :
Inhoud brandstoftank (liters) :

800

Koeling :

Indirect

Boegschroef :

Hydraulisch

Hekschroef :

Hydraulisch

Dynamo :
Temperatuurmeter :

Navigatie & Elektronica
Generator :
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Navtex :
Radar :
Roerstandaanwijzer :
Snelheidsmeter
:
Voltmeter
:
Stuurautomaat/Autopilot
:
AmpÃ¨remeter :
Log :
Toerenteller :
Brandstofmeter :
Watertankmeter :
Vuilwatertankmeter :

AIS :

Interieur
Stahoogte (m) :

2.00

Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

2

Kussens :
Salon :
Dekbekleding :

Teak

Douche binnen :
Douche buiten :
Koelkast :

2x

TV :
Satellietontvangst :
Matrassen :
Verwarming :

Cv

Airconditioning :
Kooktoestel :

Elektrisch

Warm water :
Oven :
Waterdruk systeem :
Watertank (liters) :

800

Vuilwatertank :
Magnetron :
Type interieur :
Dekafzuiging vuilwater :
Tafel :
Gordijnen :

Modern, Licht

Exterieur
Antifouling :
Ramen :

Dubbel Glas Getint

Zeerailing :

Uitrusting
Anker :
Ankerlier :

Hydraulisch

Zwemtrap :
Zwemplatform :
Acculader :
Omvormer :
Biminitop :
Buitenkussens :
Stootwillen, lijnen :
Anker bevestiging :

Veiligheid
Lenspomp :
Brandblusser :
Bilgepomp :

Ketting

Volledige Omschrijving
FULL OPTIONS Super Lauwersmeer kruiser 13.50
AK.Met deze robuuste kruiser met geweldige
vaareigenschappen is een uitgebreid vaargebied
mogelijk mede door de minimale doorvaarthoogte van
2,70 meter (max 4,70 meter) een breedte van 4,20
meter en een diepte van 1,10 meter.Deze zeer
complete kruiser, luxe afgetimmerd met teakhout, is
voorzien van een ruime aparte voorhut met twee
V-bedden. Aan beide zijden is onder het bed
bergruimte. In dezelfde ruimte, is aan bakboordzijde een
dubbele kast met hiertegenover een aparte toiletruimte
met elektrisch toilet (2016) en een wastafel.De ruime
keuken, die voorzien is van scheepsparket, bestaat uit 2
delen, aan bakboord is een lang luxe Corian keukenblad
met veel werkruimte, dubbele spoelbak, veel
kastruimte, koelkast (120 L) nr 1 met vriesvak en
genoeg ruimte voor koffiezetapparaat o.i.d. Aan
stuurboordzijde is een 4-pits keramisch ATAG
kooktoestel, Siemens magnetron (combi/grill en hete
lucht), Siemens vaatwasser plus koelkast (80 L) nr 2 met
vriesvak en diverse kastruimtes en ook hier is het
keukenblad van Corian. Naast de trap naar de salon is
de Siemens was/droogcombinatie weggewerkt.In de
ruime salon met schuifdak is aan bakboordzijde de trap
naar het achterdek en een lange kastwand met op de
scheiding van salon en keuken een TV meubel (satelliet
schotel 2019) . Hier bevinden zich o.a. ook het
uitgebreide bedieningspaneel van het
mastervoltsysteem. Aan stuurboord is een lange
U-vormige bank.Via een trapje, die tevens ook de
toegang biedt tot het motorruim, kom je in een halletje
waar aan bakboord een aparte toiletruimte is met
elektrisch toilet en wastafel. Hiernaast bevindt zich de
eigenaarshut met Frans bed en elektrisch

Volledige Omschrijving
verstelbare lattenbodem.. Aan beide zijden van het bed
zijn kasten en in de spiegel van het schip zijn 2 grote
vluchtluiken.De eigenaarshut biedt toegang tot de
badkamer met separate douchecabine, (verwarmd)
handdoekenrek, en ruime wastafel.Door het gehele
schip is centrale verwarming, dubbel getint glas en
zowel in de voorhut, salon als de eigenaarshut is het
airco systeem apart in te stellen!De Super Lauwersmeer
Kruiser is voorzien van een teakdek rondom, die eind
2016 geheel opnieuw is gerubberd en nagekeken.Het
zeer ruime achterdek met zijn stuurstand (met
verwarming) en uitgebreide instrumentenpaneel is
voorzien van een zware cabriotent (2012) met witte
binnenzijde en een bimini. De RVS radarbeugel is
eenvoudig te laten zakken. Achterop het achterdek zijn
twee grote bakkisten met luxe kussenset.Over het
technische gedeelte van het schip is zeer veel te
vertellen o.a. de hydraulische boeg- en hekschroef,
hydraulisch bedienbare anker, watergesmeerde
schroefas, de uitgebreide elektrische installatie (o.a. 12
kva generator, complete navigatie-apparatuur (o.a.
radar, stuurautomaat, snelheids- en dieptemeter, GPS,
etc. etc.), elektrische gashandel, dubbele dieselfilters,
dubbele wierfilters etc. etc.Deze full options Super
Lauwersmeer kruiser MOET u gezien hebben als u op
zoek bent naar een schip waar u zowel in de zomer als
in de winter op kunt vertoeven.Of het nu gaat om verre
reizen of om gewoon een relaxed weekend met uw
vrienden/familie, dit is een echt HIGH EXECUTIVE

