€ 159.500,-

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

Stormer
€ 159.500,9.5 m
2.99 m
Aluminium
2014

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Scheepsmakelaardij Goliath
Hendrik Bulthuisweg 2
8606 KB Sneek
0515560410
www.scheepsmakelaardijgoliath.nl

Omschrijving
Snelvarende onderhoudsvrije aluminium boot, met alle luxe
aanboord. Inruil mogelijk (sloep). Het schip is zo goed als
nieuw met alle gewenste luxe aan boord. Het aluminium van 5 mm
dik is na genoeg onderhouds vriendelijk en ook zeewaterbestendig
(type AW 4083). Onbeperkt vaargebied door geringe diepgang van
ca. 87 cm. Met de geringe doorvaarthoogte van ca. 1.85 kunt u
makkelijke onder de meeste bruggen door. Er is een speciale
montage van de marifoon, antenne en radio aangebracht zodat
deze in de cabine horizontaal en verticaal kan worden gedraaid om
de doorvaarthoogte te verkleinen. Met de 285 pk Steyr motor is
een snelheid van 42 km per uur te halen.

Vraag naar meer informatie naar de jachtmakelaar van dit schip:
Richelle Buis, 00312(0)6 25 23 87 34.

AlgemeenOverig: Er zijn 2 geveerde Grammer Maximo M stoelen
binnen en 1 stoel buiten geplaatst.

Basisinformatie
Merk :

Stormer

Type :

Patrouilleboot 100

Lengte (m) :

9.50

Breedte (m) :

2.99

Diepgang (m) :

0.87

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2014

Prijs :

159.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Aluminium

Rompvorm :

Knikspant

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

1.85

Ligplaats :

Zaandam

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Steyr

Type :

Se286e40

Bouwjaar motor :

2014

Vermogen in PK :

285

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Kruissnelheid (in knopen) :

42

Inhoud brandstoftank (liters) :

240

Boegschroef :

Electric

Hekschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
GPS :
Kaartplotter :

Met Navionics Platinum + Msd Software

Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :

Alles In Led Uitgevoerd

Roerstandaanwijzer :
Stuurautomaat/Autopilot :
Log :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

2

Aantal hutten :

1

Toilet(ten) :
Koelkast :
TV :
Audio :
Verwarming :

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

C12/3000/120-50 En Scheidingstransforator

Volledige Omschrijving
Snelvarende onderhoudsvrije aluminium boot, met alle
luxe aanboord. Inruil mogelijk (sloep).
Het schip is zo goed als nieuwÂ met alle gewenste luxe
aan boord. Het aluminium van 5 mm dik is na genoeg
onderhouds vriendelijk en ook zeewaterbestendig (type
AW 4083). Onbeperkt vaargebied door geringe
diepgang van ca. 87 cm. Met de geringe
doorvaarthoogte van ca. 1.85 kunt u makkelijke onder
de meeste bruggen door. ErÂ is een speciale
montageÂ van de marifoon, antenne en radio
aangebracht zodat deze in de cabine horizontaal en
verticaal kan worden gedraaid om de doorvaarthoogte
te verkleinen. Met de 285 pk Steyr motor is een
snelheid van 42 km per uur te halen.
Vraag naar meer informatie naar de jachtmakelaar van
dit schip: Richelle Buis, 00312(0)6 25 23 87 34.
Â
Â

Algemeen
Overig: Er zijn 2 geveerde Grammer Maximo M stoelen
Interieur is voorzien van een
binnen en 1 stoel buiten geplaatst.Â
Zowel binnen als buiten is een RVS stuurwiel type
PRO50P geplaatst.Â
Alle luiken zijn voorzien van gasveren. Speciale dubbele
deuren achterzijnde cabine.

3 paneelmeters t.b.v. water, diesel en vuilwater
niveau.Â

Accommodatie
Overig: Slaapcabine voor 2 personen geheel geisoleer
en voorzien van bedflex matras Bettsyst 140 x 200 cm,
incluisief matras capipur en topper.Â

Zowel navigatieverlichting als binnenverlichting cabine
De toiletruimte is voorzien van een wastafel met
toilet en slaapcabine is uitgevoerd in Led.
stromend water en patrijspoort.
De boot is voorzien van schuiframen aan de zijkant
De binnenvloer is voorzien van Flexiteak zwart/grijs en
inclusief horren en klapramen boven, achter en voor.Â
buiten is een traanplaatvloer aangebracht.

Volledige Omschrijving
kledingkast.Â
Keukenblok met wasbak en stromend koud water.
Meerdere opbergplaatsen met eigen toegangsdeuren.
Zwarte kussenset voor zowel binnen als buiten.
Motor, electra, water
Voortstuwing: Watergesmeerde conventionele
schroefas
Overig: Steyr toerenteller op het bedieningspaneel
buiten.
Er is een boegschroef 80kgf en hekschroef 80kgf
geinstalleerd welke elk gevoed worden vanuit een 170
Ah AGM accu. Zowel de boegschroef en de hekschroef
kunnen binnen als buiten bedient worden. Te bedienen
d.m.v. een joystick.
Besturing d.m.v. elektronische Vetus REC01 zowel
binnen als buiten.
Navigatie en electronica
Overig: Raymarine 170 binnen multifunctioneel
instrument voorzien van DST800 transducer.
Claxon bediening op buiten bedienpaneel.
Raymarine E95 9 inch kaartplotter buiten op het
bedieningspaneel.Â
Speciale montage van marifoon antenne en radio
antenne zodat deze in de cabine horizontaal en verticaal
Raymarine 170 multifunctioneel instrument op buiten
bedienpaneel
Bediening boeg- en hekschroef buiten bedienpaneel
Veiligheid
Overig: Buiten is een traanplaatvloer aangebracht.Â
Â
Overig: Er zijn 2 Raymarine CAM 100 CCTVG PAL
camera's op de boot geplaatst. 1 op de boeg en 1 op De
de achterzijde van de boot kan worden voorzien van
Â
kont. Beide aangesloten op beide kaartplotters van een winterkleed pvc 630 gr/m2 kleur zilver merk Sioen
Raymarine.Â
B7119.Â
Â
4 drukknoppen t.b.v. ruitenwisser links en rechts,
sproeiinstallatie en claxon.
Vluchtluik met hor.

De 2 grote opbergruimten op het achterdek zijn speciaal
Uitrusting
voorzien van aparte ruimten om 2 vouwfietsen in te
Zwemplatform: Achterzijde voorzien van een
bergen.
zwemplateau

