€ 195.000,-

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

Pacific
€ 195.000,14.5 m
4.5 m
Staal
1997

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Basisinformatie
Merk :

Pacific

Type :

Trawler Cabrio 145+

Lengte (m) :

14.50

Breedte (m) :

4.50

Diepgang (m) :

1.40

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1997

Prijs :

195.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Knikspant

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

2.90

Ligplaats :

Friesland / Schepen Liggen Op Eigen Ligplaats.

Postcode ligplaats :

8607KA

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Pacific

Rompkleur :

Grijs

Motor
Merk :

Cummins

Type :

6bt5,9m

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

210

Aandrijving :

Vaste Schroef

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Draaiuren :

Ca 3800

Inhoud brandstoftank (liters) :

2000

Boegschroef :
Hekschroef :

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Radar :
Roerstandaanwijzer :
Log :
Toerenteller :

Interieur
Stahoogte (m) :

2

Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

2

Toilet(ten) :

2

Douche buiten :
Vriezer :
TV :
Verwarming :

Kabola

Airconditioning :
Kooktoestel :
Waterdruk systeem :
Waterboiler :
Watertank (liters) :
Vuilwatertank :

500

Exterieur
Ramen :
Zeerailing :

Uitrusting
Anker :
Zwemtrap :
Buiskap :
Acculader :
Omvormer :
Walstroom aansluiting :
Zonnepanelen :

Veiligheid
Lenspomp :
Brandblusser :

Volledige Omschrijving
Prachtig stoer schip, gebouwd in 1997 en in 2000 in de vaart gekomen. Zeer compleet uitgerust en goed onderhouden.Voor
mensen met een grote aantrekkingskracht tot water is dit "varend woonschip" uiterst geschikt. Alles is aan boord om het
leven comfortabel te maken, een eigenaarshut met ruim vrijstaand bed met airco, grote badkamer met toilet, wastafel en
ruime douche, een aparte ruimte voor wasmachine/droger en vrieskast, bergruimte en een doorgang naar de ruime
machinekamer. Hier bevindt zich het kloppend hart van het schip met een krachtige Cummins motor, Onan generator, 6x
200 Amp accu's, Victron accu-laad- en omvormer systeem, Kabola B12 Tap etc. De salon is voorzien van een ruime
L-vormige bank, bergruimte en er is zelfs ruimte voor een grote luie stoel. Ook de salon is voorzien van een airco-systeem.
Een paar treden naar beneden kom je in de ruime U-vormige keuken met 4-pits keramische kookplaat, ruime rvs wasbak,
afwasmachine, koelkast etc, Tegenover de keuken is de zeer ruime dinette. In het voorschip bevindt zich een aparte toilet
met douche, apart dubbele kast en een groot V-vormig bed die door middel van een middenstuk omgebouwd kan worden
tot een heel groot bed.Het schip heeft ruime gangboorden met hoge boeisel, die bij de ingang is voorzien van een deur, een
zeer groot achterdek met cabrioletkap en bimini die geheel afgesloten kan worden, zodat er een grote overdekte ruimte
ontstaat. De huidige eigenaren hebben het zwemplateau verlengd en voorzien van een krachtige kraan zodat je eenvoudig
een grote RIB of zelfs een zeilboot op het plateau kan plaatsen. Maar je kunt het natuurlijk ook als terras gebruiken!Kortom
zoekt u een stoer schip met veel ruimte, voor

Volledige Omschrijving
lange tochten en/of voor permanente bewoning wat selfsupporting is (door middel van zonnepanelen), dan is dit schip zeker
de moeite waard om te komen

