€ 38.000,-

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

Golden Cowrie
€ 38.000,11.43 m
3.51 m
concrete
1985

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

White Whale Yachtbrokers BV
Lantaarndijk 8
4797 SP Willemstad
0168820208
www.uwjachtmakelaar.nl

Omschrijving
Goed onderhouden wereldreizer, vaarklaar voor een nieuw
avontuur!Deze Hartley Golden Cowrie 38 is een fraaie
wereldreiziger en kunnen wij u aanbieden voor een interessante
prijs. Wat dit schip extra bijzonder maakt is dat ze gebouwd is in
Ferrocement. Een kostbare bouwwijze maar super degelijk en
bijzonder onderhoudsvriendelijk. Een perfecte keuze als u een
robuust schip zoekt maar niet het onderhoud wilt van bijvoorbeeld
een stalen schip.
Deze Golden Cowrie is ontworpen door de Nieuw Zeelandse
ontwerper Richard Hartley en in opdracht van de huidige eigenaar

gebouwd bij Ferrocem, een professionele werf gespecialiseerd in
ferrocement te Schiedam, Nederland.
Als u het schip ziet liggen valt meteen op dat zij gebouwd is voor
langere reizen. De lijnen van het ontwerp, de vaste buiskap, de
degelijke afwerking, allemaal zaken waar duidelijk goed over
nagedacht is. De kuip is diep en dankzij de vaste buiskap vindt u
hier ook een comfortabel plekje als het weer eens wat tegen zit.

Basisinformatie
Merk :

Golden Cowrie

Type :

38

Lengte (m) :

11.43

Breedte (m) :

3.51

Diepgang :

1.9

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1985

Prijs :

38.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Concrete

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte :

17.5

Haven :

Hellevoetsluis (nl)

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Perkins

Type :

4.108

PK vermogen :

48

Aandrijving :

Shaft

Bouwjaar motor :

1982

Branstofsoort :

Diesel

Uren :

1592

Inhoud brandstoftank (liters) :

2 X 200 Ltr.

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :
Radar :
Stuurautomaat/Autopilot :

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

2

Koelkast :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Tuigage
Genua :

