€ 109.000,-

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

Antaris
€ 109.000,10.5 m
3.3 m
Polyester
2008

Omschrijving
Deze Retro 10 van Antaris is het toonbeeld van stijl en design en is
voorzien van een uitgebreide uitrusting!De Retro 10 is een
prachtige verschijning op het water. Of u nu in alle rust op het
water wilt genieten, of juist op snelheid varen en even heerlijk
uitwaaien, het kan allemaal. Met zijn krachtige motor en luxueuze
uitrusting kunt u met deze Retro 10 alle kanten op.

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Loosdrecht Yachting
Oud Loosdrechtsedijk 165
1231 LV Loosdrecht
0355827715
www.loosdrechtyachting.nl

Basisinformatie
Merk :

Antaris

Type :

Retro 10

Lengte (m) :

10.50

Breedte (m) :

3.30

Diepgang (m) :

0.75

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2008

Prijs :

109.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Knikspant

Tonnage (kg) :

Ca. 6500 Kg Ledig Gewicht

Haven :

Omgeving Lelystad

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Yanmar, Type 6 By 220

Type :

6 By 220

Bouwjaar motor :

2008

PK vermogen :

220

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Uren :

680

Kruissnelheid :

Ca. 30 Km/h

Inhoud brandstoftank (liters) :

2x 194 Ltr. Kunststof

Navigatie & Elektronica
Kaartplotter :

Rc435i Chartplotter

Log :

Raytheon Bidata

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

2

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

Uitrusting
Anker :
Buiskap :
Acculader :

Victron 12v/30a

Omvormer :

150w

Volledige Omschrijving
Deze Retro 10 van Antaris is het toonbeeld van stijl en design en is voorzien van een uitgebreide uitrusting!
De Retro 10 is een prachtige verschijning op het water. Of u nu in alle rust op het water wilt genieten, of juist op snelheid
varen en even heerlijk uitwaaien, het kan allemaal. Met zijn krachtige motor en luxueuze uitrusting kunt u met deze Retro 10
alle kanten op.
De ANTARIS RETRO 10 AK, beschikt onder andere over een Vetus boegschroef, hydraulische besturing en elektronische
motorbediening, massief houten windscherm, groot zwemplateau met zwemtrap, beige cabrioletkap, wintertent voor over
het gehele schip, Victron 12v/30A acculader, walaansluiting, Raytheon bidata dieptemeter, log, RC435i Chartplotter GPS, 2
hutten, 4 tot 6 slaapplaatsen, ruime achterkajuit met wasgelegenheid, zelflozende kuip, kombuis met gezellige dinette, boiler,
2x douche, electrisch toilet, koelkast met vriesvakje, 3-pits therm. bev. kooktoestel, webasto hetelucht verwarming,
radio/CD/TV en heeft een CE-C markering! Kortom een prachtig schip voorzien van veel luxe! Varen maar!
Algemeen
Rompvorm: semi knikspant
Besturing: hydraulisch
Ramen: aluminium
Waterverplaatsing: ca. 6500 kg ledig gewicht
Doorvaarthoogte normaal: ca. 2,45 mtr.
CE: C
Accommodatie
Materiaal, kleuren: teak interieur
Gordijnen: lederen bekleding
Verblijfsruimtes: voorin afsluitbare rondzit, die om te bouwen is tot 2 persoons bed, kombuis met dinette en natte cel v.v.
electrisch toilet en douche, ruime zelflozende open kuip met stuurstand en hoekbank en toegang tot de achterkajuit met
groot vast 2 persoons bed
Hutten: 2
Slaapplaatsen: 4 tot 6 slaapplaatsen
Stahoogte: ca. 1,95 mtr.
Kooktoestel & brandstof:

Volledige Omschrijving
3 pits gas, thermisch beveiligd
Motor, electra, water
Vermogen: 220 pk
Aantal identieke motoren: 1
Bouwjaar: 2008
Draaiuren: ca. 680 uur
Brandstoftank aantal: 2x 194 ltr. kunststof
Koeling: interkoeling
Voortstuwing: schroefas
Verbruik: ca. 6 l/u
Voltage: 12/220v
Watersysteem: electrisch
Warm water: boiler
Watertank & materiaal: 1x 200 ltr. kunststof
Vuilwatertank & materiaal: 1x 250 ltr. kunststof
Uitrusting
Dekzeil(en): wintertent over gehele schip
Zeerailing: volledig RVS
Veiligheid
CE-normering:

