€ 49.450,-

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

Maril
€ 49.450,9m
2.7 m
Polyester
2001

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
De Maril Classic is een degelijk gebouwde cabin sloep met royale
open kuip en praktische binnenruimte.De open kuip is ingedeeld
met stuurstand, twee stuurstoelen en vaste bank. De binnenruimte
van de kajuit is praktisch ingedeeld met sanitaire ruimte,
keukenblok en rondzit welke eenvoudig omgebouwd kan worden
tot een dubbel bed.
De opties als boegschroef, boiler, douche, kooktoestel en toilet
maken het verblijf aan boord extra comfortabel en aangenaam bij
langer verblijf aan boord.
Deze Maril is netjes onderhouden en heeft iedere winter een
droge stalling gestaan.

De voordelen van een sloep en het comfort van een motorkruiser
maken deze Maril 850 Classic dé ideale cabin-sloep!

Basisinformatie
Merk :

Maril

Type :

850 Classic

Lengte (m) :

9.00

Breedte (m) :

2.70

Diepgang (m) :

0.75

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2001

Prijs :

49.450,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

Knikspant

Doorvaarthoogte (m) :

1.55

Ligplaats :

In Verkoophaven

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Vetus

Type :

M4.15

Vermogen in PK :

33

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Draaiuren :

991

Inhoud brandstoftank (liters) :

120

Boegschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Kompas :
Navigatieverlichting :
Log :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

2

Aantal hutten :

1

Toilet(ten) :
Koelkast :
Kooktoestel :

Origo 4100

Uitrusting
Zwemtrap :

Rvs

Volledige Omschrijving
De Maril Classic is een degelijk gebouwde cabin sloep
met royale open kuip en praktische binnenruimte.
De open kuip is ingedeeld met stuurstand, twee
stuurstoelen en vaste bank. De binnenruimte van de
kajuit is praktisch ingedeeld met sanitaire ruimte,
keukenblok en rondzit welke eenvoudig omgebouwd
kan worden tot een dubbel bed.
De opties als boegschroef, boiler, douche, kooktoestel
en toilet maken het verblijf aan boord extra comfortabel
en aangenaam bij langer verblijf aan boord.
Deze Maril is netjes onderhouden en heeft iedere
winter een droge stalling gestaan.
De voordelen van een sloep en het comfort van een
motorkruiser maken deze Maril 850 Classic dÃ© ideale
cabin-sloep!

Algemeen
Besturing: In open kuip
Ramen: Aluminium profiel, enkel glas
Accommodatie
Materiaal, kleuren: Polyester / Teak, teakline vloer in
kajuit
Slaapplaatsen: Rondzit in voorkajuit om te bouwen tot
slaapplaats
Kooktoestel & brandstof: Origo 4100
Motor, electra, water
Warm water: Boiler, 40 liter, via motor + 220 Volt
Uitrusting
Zwemtrap: RVS
Zwemplatform: RVS met teakrooster
Zeerailing: RVS rondom

