€ 24.950,-

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

LM 26
€ 24.950,8.1 m
2.9 m
Polyester
1980

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Doeve Makelaars & Taxateurs
Westhavenkade 87c C
3133 AV Vlaardingen
0102489830
http://www.doevemakelaar.nl

Basisinformatie
Merk :

Lm 26

Lengte (m) :

8.10

Breedte (m) :

2.90

Diepgang (m) :

1.25

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1980

Prijs :

24.950,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Romp :

Polyester

Tonnage (kg) :

3 Ton

Haven :

Omgeving Rotterdam

Land haven :

Nederland (nl)

Motor
Merk :

Bukh Dv20

PK vermogen :

20 Pk 14 Kw

Aandrijving :

2 Blads Schroef

Branstofsoort :

Diesel

Uren :

1800

Inhoud brandstoftank (liters) :

1

Interieur
Aantal kooien :

Voor: 3x 1-pers

Toilet(ten) :

Handpomptoilet Wasbak Koud Stromend Water

Koelkast :

Engel 12 Volt

Verwarming :

Webasto Hetelucht Verwarming Op Diesel

Uitrusting
Anker :

Pool Anker Ankerketting Voorloop Via Boegrol

Acculader :

Tecsup Acculader

Omvormer :

Victron Phoenix Blue Power Omvormer 12/350

Veiligheid
Bielspomp :

Handpomp

Volledige Omschrijving
Zeer goed onderhouden zeiljacht dat in Denemarken is gebouwd. Ieder najaar gaat het schip uit het water en overwintert ze
op het droge. In de overdekte stuurhut met schuifluik bevindt zich de hydraulische besturing. Wil men liever vanuit de kuip
sturen dan kan dit eenvoudig door de helmstok te bevestigen. De langsbanken in de salon dienen tevens als 2x 1-persoons
slaapplaats maar wanneer gewenst is er een mogelijkheid om dwarsscheeps nog een slaapplaats te creÃ«ren. Behalve een
bimini is er ook een haventent aanwezig. Een aantrekkelijk geprijsd zeiljacht voor nog vele jaren zeilplezier. De volledige
informatie van dit schip vindt u op www.doevemakelaar.nl of als u gelijk de volledige informatie van dit schip wil bekijken
door hier te klikken.
Geschikt voor / als: recreatie vaartuig
Ramen: aluminium raamprofielen houten raamprofielen
Kombuis / keuken: langsscheeps Werkblad: kunststof werkblad Wasbak: roestvast stalen wasbak
Besturing: helmstok binnen en buiten stuurstand hydraulisch stuurwiel
Navigatie apparatuur: Raymarine ST4000+ automatische piloot Navman 53801 kaartplotter Navman 3100
echolood/dieptemeter Philips log/snelheid Shipmate RS8300 marifoon kompas navigatieverlichting thermometer barometer
klok hygrometer 3x ruitenwisser windset
Betimmering: mahonie interieur teak houten vloer(en) met essen veer Aanvullende informatie: in goede staat van
onderhoud
Zwemtrap: roestvast staal met teak Reling / Preekstoel: roestvast stalen preek- & hekstoel roestvast stalen scepters dubbele
stalen draad Veiligheid: gasdetector 1x brandblusser 1x automatische brandblusinstallatie reddingsboei radar reflector
Tuigage type: sloep getuigd Mast: aluminium

Volledige Omschrijving
mast Strijkbaar: handmatig sprenkel Giek: aluminium Materiaal van de zeilen: Dacron Zeilen: grootzeil gennaker halfwinder
Rol reefsysteem: rolgenua Extra informatie: fokkeboom gegalvaniseerd stalen staand want neerhouder
Stroomvoorziening: 12 / 230 Volt 230 Volt walstroom aansluiting
Aanvullende informatie: kajuit zeiljacht met kuip Zeer geschikt om de kustwateren te bevaren. Drinkwatertank (ca.): 1x 140
ltr kunststof tank(s) Vuilwatertank (ca.): kunststof tank(s) Entertainment: radio/CD speler Aanvullende informatie: kuiptafel
schuifluik
Waterdruksysteem: elektrische waterpomp Gas systeem: ja, fles(sen) in gasbun Buitenkussens: kuip

