€ 35.000,-

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

Hardy
€ 35.000,7.32 m
2.74 m
Polyester
2000

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Class Yachts Europe
Loosterweg 7
2215 TL VOORHOUT
+31 (0)88 7865096
https://classyachtseurope.com/

Basisinformatie
Merk :

Hardy

Type :

24

Lengte (m) :

7.32

Breedte (m) :

2.74

Diepgang (m) :

0.60

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2000

Prijs :

35.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Haven :

Warmond

Postcode haven :

2361AA

Land haven :

NL

Kleur romp :

Wit / Blauw

Motor
Merk :

Volvo

Type :

Tmad41

Bouwjaar motor :

2000

Soort motor :

Binnenboordmotor

PK vermogen :

200

Aandrijving :

Hekdrive

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Kruissnelheid :

23

Inhoud brandstoftank (liters) :

350

Navigatie & Elektronica
Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :
Toerenteller :
Brandstofmeter :

Interieur
Aantal kooien :

2

Aantal cabines :

1

Exterieur
Zeerailing :

Uitrusting
Anker :
Ankerlier :
Acculader :
Walstroom aansluiting :

Veiligheid
Bielspomp :
Brandblusser :

Elektrisch

Volledige Omschrijving
De Hardy 24 fishing boat is een veelzijdig inzetbare boot voor onder meer vissen, duiksport of als werkboot. Van deze stoere
alleskunner zijn er z'n 150 gebouwd en mag inmiddels gerekend worden tot de klassiek gelijnde boten. De naar voren
gerichte stuurhut geven hem een dynamisch uiterlijk, wat deze Hardy zonder meer waar maakt door zijn sterke motor
waarmee een kruissnelheid tot 23 knopen mogelijk is.De Hardy 24 is populair vanwege zijn uitstekende vaareigenschappen.
Zo is de boot zeewaardig en ligt stabiel in het water als deze voor anker ligt. Het grote achterdek geeft veel werkruimte en is
uitgevoerd met antislip coating. De grote spuigaten zorgen ervoor dat het dek droog blijft, en deze kunnen ook afgesloten
worden als hoge golfslag dit vereist. De grote achtersteven zorgt voor een makkelijke toegang tot de boot en het veilig uit
het water tillen van lasten zoals visnetten. Tot slot heeft de Hardy in de voorsteven een binnenruimte met 2
slaapbanken.Motor
Type: hekschroefMerk: VolvoModel: TAMD41Vermogen: 200 pkBrandstof: dieselInhoud brandstoftank: 350
literKruissnelheid: 23 knopenMaximum snelheid: 25 knopenActieradius: 200 zeemijlenDek uitrusting
Anker met kettingElektrische ankerlierBoegspriet met roller3 stuks zwaar uitgevoerde boldersRoestvrijstalen preekstoel op
voorplechtRoestvrijstalen zij- en achterrailing met hoekgaten voor bevestiging van reddingslijnMet romp geintegreerde
achterstevenplateauStevige stootrand en voldoende kikkersNavigatie uitrusting
Plastimo Contest 130 kompasMarifoonBarometerKlokMeters van motor (brandstof, toerental, accu)Veiligheidsuitrusting
BrandblusserElektrische lenspomp met handmatige en automatische

Volledige Omschrijving
inschakkelingConstructie
Polyester superstructure rompZelflozende kuip met afsluitbare spuigatenAntislip

