Specificaties
Lengte
Breedte
Diepgang
Doorvaarthoogte
Waterverplaatsing
Snelheid
Design

:
:
:
:
:
:
:

10,60 meter
3,35 meter
0,80 meter
2,15 meter
5.500kg
ca. 17-40 knopen
Vripack

Romp
:
Opbouw
:
CE categorie
:
Aantal slaapplaatsen :
Tanks
:
:
:

Polyester
Polyester
C (golven 2mtr/6Bft wind)
4 tot 6
Diesel 500 liter
Water 200 liter
Zwartwater 80 liter

DaVinci 35E
De DaVinci 35E is een stijlvol vormgegeven snel varend motorjacht met een grote open kuip
voorzien van een royale U bank waarop u en uw gasten comfortabel plaats kunnen nemen. De luxe
stoelen voor bestuurder en co piloot maken ook langere tochten aangenaam. De DaVinci 35E
beschikt over uitstekende vaareigenschappen en kan naar keuze met enkele of met dubbele
motorisering worden geleverd. De salon is voorzien van 2 hutten beiden voorzien van een vast bed,
een keuken, natte cel met douche en elektrisch toilet. Een U-zit bank met in hoogte verstelbare tafel
welke tevens gebruikt kan worden als 5e slaapplaats. De diverse houtsoorten waarmee het interieur
afgewerkt kan worden maakt dat u uw persoonlijke stijl geheel tot zijn recht kunt laten komen op
uw DaVinci 35E.
Standaarduitrusting:
Romp en dek
• Composiet romp, polyester sandwich constructie. Gelcoat in de kleur Off White
• Composiet opbouw, polyester sandwich, off-white gelcoat
• Onderwaterschip in epoxy en antifouling
• Gangboorden, voordek in flexiteek
• Luxe uitgevoerd dekbeslag
• RVS Windscherm
• Schuifdeur en vluchtluik met getint glas
• RVS handgrepen op dak
• RVS luchtroosters in de romp Custom built by DaVinci
• Zwemtrap
• Kunststofmast met navigatieverlichting
• RVS stootstrip op romp en zwaar uitgevoerde RVS buis rondom zwemplateau
• RVS zeerailing op voordek
• Hekdouche warm en koud
Interieur
• Master cabin met tweepersoons vast bed voorzien van diverse kastruimte en vluchtluik
• Vast bed onder stuurstand
• L-bank i.c.m in hoogte verstelbare salontafel geschikt als 5e slaapplaats
• Vluchtluik in salon
• Natte cel met elektrisch toilet en douche
• Keukenblok met spoelbak en mengkraan
• Diverse bergruimte
• Wallas 2-pits keramisch kooktoestel
• LED verlichting
• Plafond bekleed met Alcantara
• Luxe bekleding (Sunbrella of Silverguard) in kleur naar keuze

Techniek en motorisering
• Volvo Penta D3-140 pk, duoprop, 5 cilinder, Turbodiesel met hekdrive
• Elektronische motorbediening
• DaVinci Comfort digital switching system by Mastervolt / Garmin
• Hydraulische besturing
• Elektrische boegschroef, 65Kgf
• Dubbele elektrische bilge-pompen
• Zware machinekamerisolatie
• 2 Mastervolt AGM accu’s van 120Amp
• 1 Mastervolt startaccu, 90Amp
• Walstroom/acculader met 2x 220 Volt wandcontactdozen
• Automatische brandblusser in machinekamer
• Navigatieverlichting in Led
• Boiler
Dashboard
• Met hout accenten afgewerkt dashboard
• Garmin 922 kaartplotter inclusief Navionics EU0XXR kaart naar keuze
• Volvo Penta EVC-Display
• Volvo klokken met chromen ring en verlichting
• Roerstand aanwijzer
• Luxe en verstelbare 2-persoons stuurstoel
• Luxe en verstelbare stoel voor Coplioot
• 3 ruitenwissers
• Radio/DVD/CD speler met 4 speakers, incl. USB aansluiting
Kuip
• Flexiteek op kuipvloer
• Zeer royale kuip voorzien van grote U-bank
• Zelflozende kuipvloer
• 6 LED kuipvloer verlichting
• Zitbanken met grote bakskisten
• Kuiptafel
• Groot vloerluik met zeer ruime opbergmogelijkheden
• Koelkast (75 liter)
• Slimme, vaste opbergruimte voor 6 fenders onder traptreden
• Bekerhouders
• Kussens in kuip (Sunbrella of Silverguard) kleur naar keuze
• Cabriokap incl. RVS buizenframe en afritsbare achtertent
Afleveringspakket
• Vlaggenstok met vlag naar keuze, registratienummers en belettering naam schip op spiegel,
4 fenders, 4 landvasten, anker met lijn en een halfvolle dieseltank.

Prijzen DaVinci 35E Incl. 21% BTW
Motorisering:
• 1x Volvo Penta
• 1x Volvo Penta
• 1x Volvo Penta
• 1x Volvo Penta
• 2x Volvo Penta
• 2x Volvo Penta
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D3-170pk
D3-200pk
D3-220pk
D3-170pk
D3-200pk

duoprop
duorpop
duoprop
duoprop
duoprop
duoprop

5
5
5
5
5
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Cilinder
Cilinder
Cilinder
Cilinder
Cilinder
Cilinder

Turbodiesel
Turbodiesel
Turbodiesel
Turbodiesel
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hekdrive
hekdrive
hekdrive
hekdrive
hekdrive
hekdrive

Opties
• Volvo Penta Boottrimsysteem
• Romp in Metallic lak
• Rompkleur in donkere gelcoat
• 6 patrijspoorten i.p.v. lang zijraam
• Elektrische ankerlier, inclusief 10kg RVS anker type Bruce
• Met Silverguard bekleed dashboard en houten frontpanel
• Afritsbare panelen in kuiptent
• Verduisteringspanelen (6 zijramen) in kuiptent
• Verduisteringspanelen voor ramen windscherm
• Tussenstuk U-bank in kuip, incl. kussens tbv zonnedek
• Zonnekussens op kajuitdak
• Verwarming Wallas in kuip en kajuit
• Mastervolt Combi 12/2200/100 incl. upgrade naar 2x 225Amp accu’s
• 2e koelunit onder stuurstand
• Garmin Autopilot
• Garmin 300i marifoon
• Verstralers in boeg
• Interieur en de cockpit afgewerkt in hoogglans lak

€
€
€
€
€
€

265.000,267.725,271.555,274.560,299.050,307.695,-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.550,6.700,1.815,2.235,2.950,1.750,850,530,650,950,1.016,3.200,2.650,1.250,3.800,1.050,1.100,6.050,-

Interieur afwerking:
Standaard wordt het interieur en de cockpit afgewerkt in zijdeglans gelakt mahonie. Hoogglans
afwerking of toepassing van bijvoorbeeld licht of donker eiken, teak hout of bamboe zijn tevens
mogelijk

Levering af Heeg- Nederland, onder NJI voorwaarden.
Naar wens kunnen we uw DaVinci 35E ook in het buitenland leveren.
Prijzen en wijzigingen onder voorbehoud.

