€ 215.000,-

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

Pikmeer 12.50 Exclusive 2- Cabin
€ 215.000,12.9 m
4.05 m
Staal
2008

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Elburg Yachting
J.P. Broekhovenstraat 37
8081 HB Elburg
0525686868
www.elburgyachting.nl

Omschrijving
Grote open kuip, 4x klapdeur naar open kuip, diverse dimmers,
alles beslagen in chroom, duo tone lakwerk(zijde en
hoogglans/luxer afwerking) , buroblad uitschuifbaar, tv in lade
opklapbaar, div. indirecte verlichting, verlichting in traptreden kuip,
twee schuiframen, electrisch te openen dak, verstelbare salon
tafel, extra afdekkleed kuiprand, lederen bekleding, diverse vaste
schemerlampen-oa in kuip, tent als bimini en cabrio te gebruiken,
elektrisch klapbare mast, fraaie teakhouten vloer in keuken, rvs
anker, raamhoezen met magneten, wasmachine, afzuigkap, luxe
stuurstoel.Motorisering: 1 x 170 pk Vetus Deutz 6 cilinder diesel,
draaiuren ca. 1.390 urenAantal bedden: 4 x vast (frans bed

voorschip + 2 x 1-pers bed achterin)Aantal hutten: 2
xBrandstoftank(s): Ca. 800 literWatertank(s): Ca. 800
literSlaapplaats(en): 4 x vast (frans bed voorschip + 2 x 1-pers bed
achterin)Stuurstand(en): 1 x hydraulisch + via remote
RaymarineMateriaal opbouw: StaalMateriaal dek: Teakdekken
rondom + in open kuipAnkerlier: Electrische ankerlierRaamframes:
Aluminium dubbelglas, 2 x schuifraam in salon + 1 x klapraam in
salon + elc. schuifdakInterieur: Mahonie + teak vloer + lederen
bekledingKlik op onderstaande link voor alle specificaties van deze
boot.

Basisinformatie
Merk :

Pikmeer 12.50 Exclusive 2- Cabin

Lengte (m) :

12.90

Breedte (m) :

4.05

Diepgang (m) :

1.15

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2008

Prijsstelling :

Onder Bod

Prijs :

215.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Knikspant

Ligplaats :

Elburg Yachting

Motor
Boegschroef :

Elektrisch, Met Afstandbediening

Hekschroef :

Elektrisch, Met Afstandbediening

Navigatie & Elektronica
GPS :

Raymarine

Kaartplotter :

Raymarine C70 Colour

Kompas :

Raymarine

Marifoon :

Simrad Rs81

Stuurautomaat/Autopilot :

Raymarine Smart Pilot

Log :

Raymarine Tridata

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

4 x Vast (frans Bed Voorschip + 2 x 1-pers Bed Achterin)

Koelkast :

Aanwezig

Verwarming :

Eberspacher + Airco In Voorhut

Kooktoestel :

4 Pits Gascomfort

Waterboiler :

Via Boiler Op 230volt En Motor

Uitrusting
Ankerlier :

Electrische Ankerlier

Acculader :

Victron Phoenix Multi 24/3000/70

Omvormer :

Victron Phoenix Multi 24/3000/70

Volledige Omschrijving
Grote open kuip, 4x klapdeur naar open kuip, diverse
dimmers, alles beslagen in chroom, duo tone
lakwerk(zijde en hoogglans/luxer afwerking) , buroblad
uitschuifbaar, tv in lade opklapbaar, div. indirecte
verlichting, verlichting in traptreden kuip, twee
schuiframen, electrisch te openen dak, verstelbare salon
tafel, extra afdekkleed kuiprand, lederen bekleding,
diverse vaste schemerlampen-oa in kuip, tent als bimini
en cabrio te gebruiken, elektrisch klapbare mast, fraaie
teakhouten vloer in keuken, rvs anker, raamhoezen met
magneten, wasmachine, afzuigkap, luxe stuurstoel.
Motorisering: 1 x 170 pk Vetus Deutz 6 cilinder diesel,
draaiuren ca. 1.390 uren
Aantal bedden: 4 x vast (frans bed voorschip + 2 x
1-pers bed achterin)
Aantal hutten: 2 x
Brandstoftank(s): Ca. 800 liter
Watertank(s): Ca. 800 liter
Slaapplaats(en): 4 x vast (frans bed voorschip + 2 x
1-pers bed achterin)
Stuurstand(en): 1 x hydraulisch + via remote Raymarine
Materiaal opbouw: Staal
Materiaal dek: Teakdekken rondom + in open kuip
Ankerlier: Electrische ankerlier
Raamframes: Aluminium dubbelglas, 2 x schuifraam in
salon + 1 x klapraam in salon + elc. schuifdak
Interieur: Mahonie + teak vloer + lederen bekleding
Klik op onderstaande link voor alle specificaties van
deze

