SUPER VAN CRAFT 1120 OK

Bouwjaar

1966

Aantal hutten

1

Lengte

11,20 meter

Aantal slaapplaatsen

2

Breedte

3,45 meter

Extra slaapplaatsen

2

Diepgang

1,00 meter

Motorisering

Doorvaarhoogte

2,45 meter

1x Cummins (1988) 115 pk
(Inboard)

Materiaal

Staal

Prijs

€ 49.500,- (BTW betaald)

Referentie

4B 060

Ligplaats

Leeuwarden op afspraak
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ALGEMENE INFORMATIE
Type

Motorjacht

Rompvorm

Rondspant

Werf

Klaassen

CE-normering

NVT

Materiaal raamframes

Aluminium/hout

TECHNISCHE INSTALLATIE
Aantal motoren

1

Besturing

Mechanisch

Aandrijving

Vaste schroefas

Boegschroef

Ja

Koeling

Interkoeling

Hekschroef

Nee

Keerkoppeling

Hurth

Stabilizers

Nee

Motorbediening

Morse

Brandstoftank

600 liter

Schroef

3-blad

Drinkwatertank

400 liter

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Spanning

12V/220V

Omvormer

Ja

Acculader

Ja, Mastervolt

Generator

Nee

Interieur betimmering

Mahonie

Boiler

Nee, warm water via geiser

Interieur stoffering

Stof

Kooktoestel

Ja, 4-pits gas

Verwarming

Ja, Luchtverwarming

Toilet

Ja

Dieptemeter

Ja

GPS

Nee

Marifoon

Ja

Radar

Nee

ACCOMMODATIE

NAVIGATIE
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Super van Craft open kuip* eventueel met schiphuis (14 x 4,45 m. bruto) De potmarge Jachtwerf, Holstmeerweg 10 te
Leeuwarden. Het schiphuis is voorzien van elektriciteit, water en op afstand bedienbare deur (afgesloten terrein).
Voor velen de 'Rolls Royce' onder de Nederlandse motorjachten met een klassieke en chice uitstraling. Dat komt door zijn
statige verschijning op het water, de elegante waaiersteven en de mahonie opbouw met grote ramen. Ook het jaren '70interieur met zijn ruime salon ademt een sfeer van luxe en klasse. De Super Van Craft werd met veel aandacht en
vakmanschap gebouwd.
Deze mooie rondspant klassieker is met veel liefde onderhouden en is in een keurige staat van onderhoud. In 1988 voorzien
van een nieuwe motor, 2 jaar geleden is het schip geheel gelakt en de romp in 2009 (2-componenten). Afgelopen jaar zijn
de standpijpen verwijderd, kortom alleen uw persoonlijke spullen aan boord en het genieten kan beginnen.
In het voorschip is een hut met een ruim V-bed, een badkamer met toilet en douche en de keuken. De salon van het schip is
ruimtelijk. De grote (schuif) ramen, samen met het schuifdak maken de salon bijna tot een open kuip! Naast de
stuurinrichting is een meevaarder bank en een L-vormige bank. De grote open kuip is voorzien van een grote bank en
bergruimte. Via een groot luik in de vloer kom je in de "kelder" van het schip waar je gemakkelijk o.a. je fietsen kunt
opbergen.
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MEER INFORMATIE OVER DIT JACHT?
Vraag het uitgebreide informatiepakket aan!
Tel.

+31 (0)6 53 72 52 00

E-Mail

info@jachtmakelaardij4beaufort.nl

Website

www.jachtmakelaardij4beaufort.nl

De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten
aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
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