€ 10.000,-

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

Naam:
Unieke werfgebouwde motorboot kruiser
€ 10.000,Tel :
7.70 m
Email:
2.70 m
Staal
1972

H.L. Helmus

Zie Botentekoop.nl

Basisinformatie
Merk :

Unieke Werfgebouwde Motorboot Kruiser

Type :

Knikspant

Lengte (m) :

7.70

Breedte (m) :

2.70

Diepgang (m) :

0.80

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1972

Prijs :

10.000,-

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Knikspant

Dek en opbouw materiaal :

Staal

Besturing :

Stuurwiel

Kuip :

Achterkuip

Doorvaarthoogte (m) :

2.6

Ligplaats :

Amersfoort Eem

Ligplaats Land :

Nederland

Werf gebouwd :
Beleving :

Dagje Op Het Water, Gezinsvakantie, Groepsvaren, Pruttelend Langs Plaatsjes, P

Motor
Serienummer :

29s300264n2500

Soort motor :

Binnenboordmotor

Aandrijving :

Vaste Schroef

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

2

Max. snelheid :

20

Keerkoppeling :
Aantal brandstoftanks :

2

Inhoud brandstoftank (liters) :

100

Koeling :

Direct

Aantal accu's :

2

Dynamo :

Navigatie & Elektronica
Kompas :
Navigatieverlichting :

Interieur
Aantal hutten :

1

Kussens :
Dekbekleding :

Staal

Toilet(ten) :

1

Koelkast :
Audio :
Matrassen :
Verwarming :
Kooktoestel :
Watertank (liters) :

50

Tafel :
Bekerhouders :
Gordijnen :
12V Aansluiting :

Exterieur
Antifouling :

Uitrusting
Ankerlier :

Handmatig

Zwemtrap :
Zwemplatform :
Walstroom aansluiting :
Achtertent :
Kuiptent :
Buitenkussens :
Kraan :
Stootwillen, lijnen :
Kuiptafel :

Anker bevestiging :

Ketting

Veiligheid
Brandblusser :
Noodvuurwerk :
Bilgepomp :

Volledige Omschrijving
Â Voor meer informatie kijk op:
Â https://thecodeboat.nl/Maximus/index.htmlNa 13
jaar intensief genoten te hebben van onze geweldige
Maximus, is het tijd voor iets anders. Het afgelopen jaar
hebben we hard gewerkt om de Maximus klaar te
maken voor een nieuwe eigenaar die hopelijk net zoveel
plezier van dit heerlijke schip gaat krijgen als wij.De
Maximus, type knikspant, is gebouwd in 1972 en heeft
een prachtige unieke belijning. Het stalen schip is altijd
goed onderhouden geweest. Wij hebben afgelopen
winter het onderwaterschip grondig behandeld. Het is
opgebouwd uit verschillende primerlagen en anti fouling
van International. Anodes die vervangen moesten
worden zijn vervangen. De buitenkant is geschilderd
met Toplac van International, Mauritius Blue. Afgelopen
zomer is het dek en de binnenkant geschilderd en
gelakt.Â De Maximus is een heerlijke boot voor dagen,
weekenden of weken weg. Er zijn twee uitstekende
slaapplaatsen en eventueel nog 2 slaapplekken voor
kleine kinderen. Er is een complete keuken met
gasfornuis, stromend water en een gaskachel. Er zijn
twee koelkasten, een in de kajuit en een grote in de
kuip. Het chemisch toilet is apart. Op verschillende
plekken in de boot zijn aansluitingen voor 12V en 220V.
Er zijn walstroomkabels aanwezig. De gordijnen zijn
nieuw en de hoezen van de kussens zijn gewassen en
geverfd. De boot heeft een muziekinstallatie met zeven
speakers (5 buiten) rondom. Â De Maximus heeft een
altijd soepel lopende Farymann Scheepsdiesel, goed
onderhouden en een startaccu van een Mercedes
Sprinter. Aan boord zijn nog diverse reserveonderdelen
voor techniek. Ook motorisch is de boot altijd goed
onderhouden geweest. De boot is elk jaar

Volledige Omschrijving
zorgvuldig winterklaar gemaakt. Het is een compleet en
vaarklaar schip.Â Voor meer informatie kijk op:

