Algemene gegevens, standaarduitrusting:
-

Lengte o.a.
Breedte
Kruiphoogte
Diepgang
Waterverplaatsing, geen ballast

- Professioneel ontwerp van Martin de Jager Yachtdesign
- CE-gecertificeerd conform EG richtlijn 94/25/EEG Cat. C
- Gebouwd onder ISO 9001:2000
- Buiskap met aanritsbare achtertent in donkerblauw of zwart Wheathermax
- Zit- en rugkussens met bies en knopen in d.blauw of zwart SUNBRELLA
- Optioneel keuze uit 15 kleuren of andere materialen, zie de stalenkaart
-

Off-white polyester romp met donkerblauw boeisel
Optioneel keuze uit 32 kleuren / combinaties, zie de stalenkaart
Volledig 100% hand-layup, geen spuitwerk of vacuum
Onzinkbaar door blokken polystyreen
Slaapgelegenheid (in combinatie met zonnedek)

-

Voor - en achterbank met hoge rugleuningen
Zeer ruime bergruimtes in alle banken
Zeer ruime bergruimtes onder voor- en achterdek
Brede stappen aan beide zijden met bergruimtes

-

Teakhouden kuipvloer, massief teak, ½” dik
Gangboorden van massief teak, 80 * 11 mm
Massief teak lijsten rond de banken, 50 * 12 mm
Teak op het motorluik met massief lijstwerk
Teak halfrond rondom 25 * 12 mm
Teak berghout op achterschip 30 * 25 mm

-

29 pk 3-cilinder, Sole Mitsubishi Diesel, 16 KMH
Stuurstand met hydraulische besturing en teakhouten stuurwiel
Watergesmeerde schroefas met flexibele koppeling
Bullflex flexibele koppeling
Elektrische bilgepomp met vlotter
Zware motorisolatie met ontdreuning
55 Ah onderhoudsarme accu
60 liter brandstoftank
Uren-teller en Toerenteller
Brandstofmeter met RVS rand en tanksensor
Rondschijnend wit licht (wettelijk goedgekeurd)
12V USB aansluiting
Vloerverlichting in RVS of creme

5.75 meter
2.13 meter
1.05 meter
0,60 meter
1100 kg

Vervolg standaard uitvoering
-

RVS stootlijsten (12*5) rondom en op berghout
RVS boegstrip met ingelamineerd takeloog
RVS zwemplatform met trap & massief teak ingelegd
Afleverpakket af Ter Aar: volle tank, takelen, instructie,
romp in Teflon polish, sleutelhanger, aluminium pikhaak,
vlag, vlaggestok, 3 stootwillen, 3 meerlijnen.

The CAB, in standaard uitvoering

€

44.950

Newton: technische & electrische opties
- Extra vaste navigatieverlichting: bak- & stuurboord + heklicht
- Koellade met compressor en RVS front
- Uitlaatalarm (geeft signaal voordat motor heet wordt)

€
€
€

385
975
335

€
€
€
€

825
365
1.950
450

Lumber-Jack: extra houtwerk
- Teakhouten dek, ½” dikte
- Lakwerk teakhout, 8 lagen 2 componenten, binnen buiskap
- Lakwerk teakhout, 8 lagen 2 componenten, fenderlijst & rondhout

Canvas & Comfort: extra comfort aan boord
-

Zonnedek tussen voorbanken, in bun op te bergen
Bimini top, eenvoudige zonnetent boven achterbank
Bimini top, luxe zonnetent met RVS frame
Meerprijs afwijkende rompkleur
Nieuwprijs
Vraaprijs boot december 2015, 220 vaaruren

ISO 9001:2000

50.235

31.950

