€ 56.459,-

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

Axopar
€ 56.459,9.18 m
2.95 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Kempers Watersport B.V.
Herenweg 100
1431GX Aalsmeer (bij Leimuiden)
0172503000
www.kemperswatersport.nl

Omschrijving
Axopar 28 cabinDe Axopar 28 Cabin combineert de unieke
voordelen van een RIB (Rigid Inflatable Boat) met haar stabiele
vaareigenschappen, lichte constructie en ongeëvenaarde
veiligheid, met de ruimte en het design van een motorcruiser. De
Axopar 28 is verkrijgbaar in een Open, Cabin en T-Top versie. Het
merk Axopar heeft in de laatste jaren naam gemaakt en
ongelofelijk veel internationale prijzen gewonnen. De Axopar 28
Cabin kan worden uitgerust met een Mercury Outboard van 150
tot en met 400 pk.
Door het twin stepped-hull concept heeft de Axopar 28 Cabin een
uitzonderlijk
laag
brandstofverbruik,
fantastische

vaareigenschappen, en een fraai, modern en onderscheidend
design. De Axopar 28 Cabin kan worden uitgerust met een legio
aan opties om de boot zo veel mogelijk te kunnen aanpassen aan
uw wensen.
Kempers Watersport is exclusief dealer van Axopar voor
Nederland en België. Axopar levert via Kempers Watersport een
24, 28 en 37 voets model in de volgende uitvoeringen: Open,
Cabin en T-top/Suntop en Hard Top versies, waarbij er bij de 28
en 37 voets versie de mogelijkheid is voor een aft cabin
(achterkajuit). Het merk Axopar heeft in de laatste jaren naam
gemaakt en ongelofelijk veel internationale prijzen gewonnen.

Basisinformatie
Merk :

Axopar

Type :

28 Cabin

Lengte (m) :

9.18

Breedte (m) :

2.95

Diepgang (m) :

0.80

Staat van onderhoud :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

56.459,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Twin Stepped Hull

Tonnage (kg) :

1.940 Kg Exclusief Motor

Hoogte (m) :

2.83

Haven :

In Verkoophaven

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Mercury Verado

PK vermogen :

Mogelijke Motorisatie: 150-350 Pk

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Benzine

Kruissnelheid :

35 Tot 46 Knopen

Inhoud brandstoftank (liters) :

Aluminium Tank 300 Liter

Boegschroef :

Interieur
Aantal kooien :
Toilet(ten) :

Veiligheid
Bielspomp :

2

Volledige Omschrijving
Axopar 28 cabin
De Axopar 28 Cabin combineert de unieke voordelen
van een RIB (Rigid Inflatable Boat) met haar stabiele
vaareigenschappen, lichte constructie en
ongeÃ«venaarde veiligheid, met de ruimte en het design
van een motorcruiser. De Axopar 28 is verkrijgbaar in
een Open, Cabin en T-Top versie. Het merk Axopar
heeft in de laatste jaren naam gemaakt en ongelofelijk
veel internationale prijzen gewonnen. De Axopar 28
Cabin kan worden uitgerust met een Mercury Outboard
van 150 tot en met 400 pk.
Door het twin stepped-hull concept heeft de Axopar 28
Cabin een uitzonderlijk laag brandstofverbruik,
fantastische vaareigenschappen, en een fraai, modern
en onderscheidend design. De Axopar 28 Cabin kan
worden uitgerust met een legio aan opties om de boot
zo veel mogelijk te kunnen aanpassen aan uw wensen.
Kempers Watersport is exclusief dealer van Axopar
voor Nederland en BelgiÃ«. Axopar levert via Kempers
Watersport een 24, 28 en 37 voets model in de
volgende uitvoeringen: Open, Cabin en T-top/Suntop
en Hard Top versies, waarbij er bij de 28 en 37 voets
versie de mogelijkheid is voor een aft cabin
(achterkajuit). Het merk Axopar heeft in de laatste jaren
naam gemaakt en ongelofelijk veel internationale prijzen
gewonnen.

Algemeen
Rompvorm: Twin stepped hull
Besturing: Stuurwiel met Axopar logo
Ramen: Glas met een lichtgroene tint
Waterverplaatsing: 1.940 kg exclusief motor
Doorvaarthoogte normaal: 2.83 m inclusief light mast
CE: B - offshore / C - coastal
Accommodatie
Materiaal, kleuren: Silvertex kussenset
Slaapplaatsen: 2 vast + 2 extra
Motor, electra, water
Vermogen: Mogelijke motorisatie: 150-350 pk
Aantal identieke motoren: 1
Brandstoftank aantal:

Volledige Omschrijving
Aluminium tank 300 Liter
Koeling: Watergekoeld
Verbruik: 1.01 liter per nautical mile
Voltage: 12 v
Uitrusting
Buitenkussens: Silvertex kussenset
Veiligheid
CE-normering: B - offshore / C -

