€ 453.000,-

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

Super Lauwersmeer
€ 453.000,14.2 m
4.36 m
Staal
2017

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Smelne Yachtcenter BV
De Steven 26
9206 AX Drachten
0512 51 26 69
www.smelne.nl

Omschrijving
Comfortabel achterkajuit motorjacht, voorzien van al het comfort
van thuis en daardoor zeer geschikt voor verre reizen en/of langer
verblijf aan boordRuim achterdek met vaste dekbank voorzien van
luxe kussenset, midscheepse stuurstand welke van compleet
instrumentarium voorzien is, complete tent rondom en elektrisch
klapbare instrumentenbeugel.
Het interieur is hoogwaardig afgewerkt met tijdloze materialen.
Het interieur is ingedeeld met een royale salon met U-vormige
zitbank en twee losse comfortabele stoelen. Kombuis welke van
alle gemakken voorzien is. Sanitaire ruimte met toilet,
wasgelegenheid en douchecabine. Voorkajuit met V-bed. Het

achterschip is ingedeeld met eigenaarshut met 2 enkele bedden.
Sanitaire ruimte met toilet, wasgelegenheid en afsluitbare
douchecabine. Tot slot is er een inloopkast met wasmachine. Alle
ruimte aan boord is zeer praktisch benut.

Basisinformatie
Merk :

Super Lauwersmeer

Type :

Discovery 45 Ac

Lengte (m) :

14.20

Breedte (m) :

4.36

Diepgang (m) :

1.20

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2017

Prijs :

453.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Knikspant

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

2.9

Ligplaats :

In Verkoophaven

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Iveco

Type :

Nef 150

Vermogen in PK :

150

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Draaiuren :

524

Inhoud brandstoftank (liters) :

1000

Boegschroef :

Electric

Hekschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Roerstandaanwijzer :

Raymarine

Log :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

2

Toilet(ten) :
Koelkast :
Vriezer :
TV :
Audio :
Verwarming :
Airconditioning :
Kooktoestel :

Siemens + Afzuigkap, Dometic

Uitrusting
Zwemtrap :

Rvs

Acculader :

Whisper Power Powercube 24 Volt

Omvormer :

Whisper Power Powercube 24 Volt

Volledige Omschrijving
Comfortabel achterkajuit motorjacht, voorzien van al
het comfort van thuis en daardoor zeer geschikt voor
verre reizen en/of langer verblijf aan boord
Ruim achterdek met vaste dekbank voorzien van luxe
kussenset, midscheepse stuurstand welke van compleet
instrumentarium voorzien is, complete tent rondom en
elektrisch klapbare instrumentenbeugel.
Het interieur is hoogwaardig afgewerkt met tijdloze
materialen. Het interieur is ingedeeld met een royale
salon met U-vormige zitbank en twee losse
comfortabele stoelen. Kombuis welke van alle
gemakken voorzien is. Sanitaire ruimte met toilet,
wasgelegenheid en douchecabine. Voorkajuit met
V-bed. Het achterschip is ingedeeld met eigenaarshut
met 2 enkele bedden. Sanitaire ruimte met toilet,
wasgelegenheid en afsluitbare douchecabine. Tot slot is
er een inloopkast met wasmachine. Alle ruimte aan
boord is zeer praktisch benut.
Naast de al zeer complete specificatielijst is deze
Discovery 45 AC extra uitgevoerd met; luxe kussen- set
op voordek, verwarming onder cabriokap, dikkere RVS
railing dan standaard, trossen snijder, TracVision TV6
satelliet ontvanger, Raymarine AIS ontvanger,
achteruitkijk camera, Wifi + 4G, LED verlichting met
dimmers, centraal stofzuig systeem, elektrische
lattenbodems in achterkajuit, uitschuifbare strijkplank in
achterkajuit, TV in voorkajuit/salon en achterkajuit, enz.
Algemeen
Ramen: Aluminium profiel, met koudebrug, thermopane
beglazing
Accommodatie
Materiaal, kleuren: Modern kersen met massief houten
parket vloeren, sanitaire ruimtes voorzien van Marlan
vloeren
Slaapplaatsen: 2x1 in achterkajuit / V-bed in voorkajuit
TV: In salon, voor- en achterkajuit
Kooktoestel & brandstof: Siemens +

Volledige Omschrijving
afzuigkap, Dometic
Motor, electra, water
Warm water: Tapfunctie via CV + Quoocker in kombuis
Watertankmeter: Via Raymarine multifunctioneel Axiom
display
Navigatie en electronica
Roerstandaanwijzer: Raymarine
Uitrusting
Ankerlier: met afstandsbediening
Buitenkussens: Op voor- en achterdek
Zwemtrap: RVS
Zwemplatform: Verlengd en geÃ¯ntegreerd in casco
met vaste trap naar achterdek
Zeerailing: RVS, dubbel, met klaptreden t.h.v. instap

