€ 24.950,-

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

Master
€ 24.950,7.40 m
2.70 m
Polyester
1986

Naam:

TSV Watersport

Tel :
Email:

0642230452
Zie Botentekoop.nl

Basisinformatie
Merk :

Master

Type :

740

Lengte (m) :

7.40

Breedte (m) :

2.70

Diepgang (m) :

0.70

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1986

Prijs :

24.950,-

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

1700

Doorvaarthoogte (m) :

2.10

Motor
Type :

3jh2

Bouwjaar motor :

1999

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

96

Vermogen in kW :

71

Start type :

Elektrisch

Aandrijving :

Vaste Schroef

Aantal motoren :

1

Oliedrukmeter :
Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Kruissnelheid (in knopen) :

14

Max. snelheid :

18

Keerkoppeling :
Aantal brandstoftanks :

1

Inhoud brandstoftank (liters) :

110

Koeling :

Direct

Aantal accu's :

2

Temperatuurmeter :

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kompas :
Marifoon :
Snelheidsmeter :
Toerenteller :
Brandstofmeter :
Fishfinder :

Interieur
Stahoogte (m) :

2.03

Aantal hutten :

1

Kussens :
Salon :
Dekbekleding :

Kunststof Teak

Toilet(ten) :

1

Douche buiten :
Verwarming :
Kooktoestel :
Warm water :
Waterboiler :
Watertank (liters) :
Vuilwatertank :
Vuilwatertank afvoerpomp :
Tafel :
Bekerhouders :
Gordijnen :
12V Aansluiting :

110

Exterieur
Zwemplateauverlichting :
Antifouling :
Ramen :

Uitrusting
Anker :
Ankerlier :
Zwemtrap :
Zwemplatform :
Buiskap :
Acculader :
Omvormer :
Walstroom aansluiting :
Achtertent :
Cabriokap :
Kuiptent :
Buitenkussens :
Kraan :
Stootwillen, lijnen :
Kuiptafel :
Zonnedek :

Veiligheid
Brandblusser :
Reddingsvlot :
Zelflozende kuip :
Bilgepomp :

Elektrisch

Volledige Omschrijving
Verlaagde winterprijs!Een zeer nette en uitstekend onderhouden Master 740.
Met de sterke Yanmar 4JH2 met 96 PK! (uit 1999) is een tripje naar bijvoorbeeld de Waddeneilanden geen enkel probleem.
(Maximale snelheid 19 knopen/35 km per uur).
Door de goed geÃ¯soleerde vernieuwde vloer en sterke motor is het opvallend stil tijdens het varen.
De Master 740 is een verrassend ruime boot.
De kuip heeft een sta hoogte van maar liefst 203 cm, en 195 cm helemaal achterin!
De ruime L-vormige achterzit voorzien van een nieuw kussenset geeft veel comfort. Samen met de vernieuwde vloer geeft
dit een zeer nette uitstraling.
Met extra kussens kan hier een ruim zonnedek worden gecreÃ«erd.
De inklapbare tafel geeft veel bewegingsruimte.
De tafel is in 2 delen uit te klappen, waardoor je prima met 2 tot 6 personen kunt aanschuiven.
De keuken is voorzien van een kooktoestel en spoelbak met warm en koud water.
Door de deksel van de spoelbak en stoel open te klappen genereer je aan beide kanten een werkblad. (zie afbeelding van de
indeling).
De voorkajuit is goed te benaderen d.m.v. een brede ingang.
Hier bevind zich een ruime zit waarvan een tweepersoonsbed gemaakt kan worden.
Door de rugleuningen op te klappen kunnen nog 2 extra kinderbedden worden gecreÃ«erd van 195x50 cm.
Er is een separaat elektrisch toilet met spoelbak(warm/koud water).Â
Veel opbergruimte d.m.v. kasten en opbergvakken onder de banken.
De dieselverwarming zorgt voor een comfortabel lang vaarseizoen.
Op de achtersteven een elektrische anker, zwemplateau met zwemtrap en handdouche.
De cabriokap kunt u gemakkelijk demonteren, wat een heerlijk vrij en ruimtelijk gevoel geeft.
Alle originele

Volledige Omschrijving
documentatie van o.a. apparatuur, gebruikershandleidingen en onderhoudsgeschiedenis zijn aanwezig.
Onderhoud van de afgelopen jaren:
2018
Nieuwe buitenkussens
Nieuwe stoelen
Nieuwe vloer
Grote beurt onderwaterschip (kaal gehaald en behandeld met vier lagen 2-componenten epoxy primer en twee lagen
antifouling)
Buiskap gereinigd en geÃ¯mpregneerd.
2019
Nieuwe schroef
houtwerk gelakt
2020
Motor gekeurd (goed bevonden, documenten ter inzag)
Nieuwe fenders
Bovenwaterschip gepolijst (jaarlijks)
Olie, oliefilter, brandstoffilter, transmissieolie en impeller vervangen (jaarlijks)

Opties en accessoires:
GPS
Marifoon
Elektrisch toilet, met wastafel (warm en koud water)
walstroomsysteem Defa met krachtige slimme oplader 2x15A (2016)
Boiler 30 liter (verwarmd door zowel motor als walstroom)
2x 110Ah accuâ€™s
Dieselverwarming
Engbo elektrisch ankerlier met afstandsbediening
Dieseltank 110Â liter
Septic tank 110 liter
Watertank 110 liter
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag. Diepgang 70 cm
Keuken, Origo red spirit kooktoestel
Gewicht 1700 kg
Keuken, wasbak met warm/koud water
Voor meer foto's kijk op onze website.
2 persoon bed (lengte: 1 kant 200 cm, andere 230 cm, breedte: punt 140 cm, begin 246 cm)
Kortom, bent u opzoek naar een goed onderhouden en in uitste
2 kinderbedden (195x50)
Graag
TSV Watersport aan het juiste adres!
LED in alle cabinelampen
Fenders
Bezichtigingen gaan op afspraak.
Zwemplateau met douche en zwemtrap
Proefvaart inbegrepen.
Zeewaardig
740x270 (lengte x breedte)
De boot kan tegen geringe vergoeding op locatie worden gebrac

