€ 24.950,-

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

Topazio Mariano
€ 24.950,7m
2.35 m
Hout
1997

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

PA vd Laan Jacht- en Scheepswerf
Vrouwgeestweg 71
2481 KM Woubrugge
0172518113
http://www.laanyacht.nl/

Omschrijving
Unieke gerestaureerde sloep. 23PK Lombardini LDW 903,
zwemtrap, RVS water- en dieseltank.
De eigenaar, voormalig scheepstimmerman, heeft deze unieke
sloep in 2017 compleet gerestaureerd. Tijdens de restauratie is het
onderwaterschip vervangen door Red Ceder huiddelen. De
hardhouten kiel en stevens zijn gebleven. Het geheel is van binnen
en van buiten geheel met epoxy en in twee componenten lakken
afgewerkt. Het dek is opnieuw gerubberd.l x b x d x dvrt.h: 7 x
2.35 xBouwjaar: 1997Materiaal: Mahoniehout met Teak dek en
Mahonie
lijfhouten.Aantal
slaapplaatsen:
&ndash;Motor:
Lombardini LDW 903 van 23 pk., 3 cil., dieselOnderhoud:2020
najaar: buitenzijde opnieuw gelakt2021 voorjaar: opnieuw in

antifouling,
distributieriem
+
waterpomp
vervangenToebehoren:RVS dieseltank +/- 80 literRVS watertank
+/- 80 literDektentBiminitop met RVS beugels en beslag2
accu&rsquo;s (2021 voorjaar)fendersstootwillenvaste meertouwen
en
landvastenhelmstok
(+
reserve)vlaggestokverstelbare
pikhaakzwemtrapanker met ketting en touw (+ los
anker)reddingsboei met lange lijn

Basisinformatie
Merk :

Topazio Mariano

Type :

Sloep

Lengte (m) :

7.00

Breedte (m) :

2.35

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1997

Prijs :

24.950,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Hout

Besturing :

Helmstok

Ligplaats :

Woubrugge

Postcode ligplaats :

2481KM

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Lombardini

Type :

Ldw 903

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

23

Aantal identieke motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Aantal brandstoftanks :

1

Inhoud brandstoftank (liters) :

80

Interieur
Watertank (liters) :

80

Materiaal watertank :

Rvs

Uitrusting
Anker :
Zwemtrap :
Biminitop :
Stootwillen, lijnen :
Anker bevestiging :

Lijn

Volledige Omschrijving
De eigenaar, voormalig scheepstimmerman, heeft deze
unieke sloep in 2017 compleet gerestaureerd. Tijdens
de restauratie is het onderwaterschip vervangen door
Red Ceder huiddelen. De hardhouten kiel en stevens
zijn gebleven. Het geheel is van binnen en van buiten
geheel met epoxy en in twee componenten lakken
afgewerkt. Het dek is opnieuw gerubberd.l x b x d x
dvrt.h: 7 x 2.35 x
Bouwjaar: 1997
Materiaal: Mahoniehout met Teak dek en Mahonie
lijfhouten.
Aantal slaapplaatsen: â€“Motor: Lombardini LDW 903
van 23 pk., 3 cil., dieselOnderhoud:2020 najaar:
buitenzijde opnieuw gelakt2021 voorjaar: opnieuw in
antifouling, distributieriem + waterpomp
vervangenToebehoren:RVS dieseltank +/- 80 literRVS
watertank +/- 80 literDektentBiminitop met RVS
beugels en beslag2 accuâ€™s (2021
voorjaar)fendersstootwillenvaste meertouwen en
landvastenhelmstok (+ reserve)vlaggestokverstelbare
pikhaakzwemtrapanker met ketting en touw (+ los
anker)reddingsboei met lange

