€ 315.000,-

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

Sturier
€ 315.000,14.54 m
4.45 m
Staal
2002

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sterkenburg Yacht Brokers B.V.
Nieuwe Jachthaven 6
4924 BA DRIMMELEN
0162685722
www.sterkenburgyachtbrokers.nl

Omschrijving
Zeegaand jacht in goede staat van onderhoud, zo kunnen we deze
Sturier 480 AC omschrijven. Het jacht heeft een prachtige
accommodatie met dubbel glas en van de 3 hutten kan er 1 hut
worden gebruikt als kantoor. Recent is er nog een Davits geplaatst
die 400 kg kan tillen. Dit zeewaardige schip heeft de nodige
updates gehad incl. AIS en is klaar voor vertrek. Past dit jacht in
uw zoekprofiel? Maak een afspraak.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier
kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Seagoing yacht in good condition, that is how we can describe this
Sturier 480 AC. This yacht has a beautiful accommodation with
double glass, she has three cabins of which 1 cabin can be used as
an office. Recently a Davits has been placed that can lift 400 kg.
This seaworthy ship has had the necessary updates and is ready
for departure.
Does
this yacht fit in your search profile? Make an appointment.

Basisinformatie
Merk :

Sturier

Type :

480 Ac

Lengte (m) :

14.54

Breedte (m) :

4.45

Diepgang (m) :

1.30

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2002

Prijs :

315.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Multi Knikspant

Waterverplaatsing (kg) :

27500

Doorvaarthoogte (m) :

3.4

Ligplaats :

Niet In Verkoophaven

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Perkins Sabre M300ti, 300 Pk.

Aantal motoren :

1

Draaiuren :

2200

Kruissnelheid (in knopen) :

10

Inhoud brandstoftank (liters) :

2500

Boegschroef :
Hekschroef :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

6

Aantal hutten :

3

Toilet(ten) :
Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Verwarming :

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Radar :
Stuurautomaat/Autopilot :

Volledige Omschrijving
Zeegaand jacht in goede staat van onderhoud, zo
kunnen we deze Sturier 480 AC omschrijven. Het jacht
heeft een prachtige accommodatie met dubbel glas en
van de 3 hutten kan er 1 hut worden gebruikt als
kantoor. Recent is er nog een Davits geplaatst die 400
kg kan tillen. Dit zeewaardige schip heeft de nodige
updates gehad incl. AIS en is klaar voor vertrek. Past dit
jacht in uw zoekprofiel? Maak een afspraak.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of
fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
Seagoing yacht in good condition, that is how we can
describe this Sturier 480 AC. This yacht has a beautiful
accommodation with double glass, she has three cabins
of which 1 cabin can be used as an office. Recently a
Davits has been placed that can lift 400 kg. This
seaworthy ship has had the necessary updates and is
ready for departure.
Does this yacht fit in your search profile?
Make an appointment.
The specifications are provided by the owner and/or
manufacturer, no rights can be derived from

