€ 179.500,-

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

Multi Purpose vessel 16.70 met CBB
€ 179.500,Bedrijf:
16.7 m
Adres:
3.9 m
Staal
Tel :
Website:
1993

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

Basisinformatie
Merk :

Multi Purpose Vessel 16.70 Met Cbb

Lengte (m) :

16.70

Breedte (m) :

3.90

Diepgang (m) :

0.75

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1993

Prijs :

179.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Exclusief

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Rondspant

Tonnage (kg) :

21 Ton

Hoogte (m) :

2.9

Haven :

Omgeving Zwolle

Land haven :

Nederland (nl)

Motor
Merk :

Daf Df 615 M

PK vermogen :

165 Pk 121 Kw

Aandrijving :

4 Blads Schroef Ijsverstrekt / Ice-reinforced / EisverstÃ¤rkt / RenforcÃ© Par La

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Uren :

3500

Inhoud brandstoftank (liters) :

1100

Boegschroef :

Maxpower Elektrische Boegschroef 165 Kgf 24 Volt

Interieur
Aantal kooien :

Voor: 2x 1-pers Achter: 2x 1-pers

Aantal cabines :

2 Hutten

Toilet(ten) :

Handpomptoilet

Koelkast :

Aanwezig 230 Volt

Vriezer :

Aanwezig 230 Volt

Verwarming :

Elektrisch & Heatpol Potkachel Op Diesel

Uitrusting
Anker :

Pool Anker Verhaalkop Elektrisch Ankerlier 40 M Ankerketting Opgegeven Leng

Acculader :

Newmar Acculader 24/40

Omvormer :

Victron Atlas Omvormer 24/1600 Omvormer 24-12 Volt

Veiligheid
Bielspomp :

Aanwezig

Volledige Omschrijving
Dit unieke schip is voor zeer diverse werkzaamheden in te zetten, bijvoorbeeld voor de natte aannemerij of voor survey
werkzaamheden. Zo is het schip uitgerust met een laadklep waardoor het eenvoudig is om materiaal aan de wal of op het
grote laaddek aan boord te zetten. Ook zijn er 2 hydraulische kranen en een A-frame aanwezig. Bij de bouw van het schip is
er rekening mee gehouden dat ze op een dieplader getransporteerd kan worden. Hierdoor heeft een eigenaar een zeer groot
inzet gebied voor het schip. Er zijn 4 slaapplaatsen, een badkamer met douche en toilet en in de stuurhut bevindt zich een
keuken. Dit geeft de eigenaar de mogelijkheid om zonder aanvullende verblijfskosten werkzaamheden uit te voeren. Met
andere woorden, een uitgelezen kans om een multi inzetbaar schip te verkrijgen. 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.
Certificaten: wordt geleverd met een: Certificaat van Onderzoek (CvO) / Communautair Binnenvaartcertificaat voor
Binnenschepen (CBB) zone 2 Nederland zone 3 zone 4 Waal, Lek & NL Rijn Geschikt voor / als: zeewateren binnenvaart
patrouille vaartuig
Verbouwjaar: 2007 / 2017 Bouwwijze: achterkajuit gelast boeiing / verschansing berghout 3 waterdicht(e) schot(ten)
Ramen: aluminium raamprofielen Isolatie: ja Zwemplatform: aanwezig
Kombuis / keuken: dwarsscheeps Kooktoestel: 3-pits kooktoestel op gas Wasbak: roestvast stalen wasbak Waterkraan:
warm & koud stromend water
Besturing: hydraulisch stuurwiel
Navigatie apparatuur: ICOM IC-M401E marifoon Seafarer 700 echolood/dieptemeter Sailor RT144 marifoon Obsermet
windset

Volledige Omschrijving
Furuno 1623 daglicht radar Standard Horizon GP300 kaartplotter roerstandaanwijzer 1x ruitenwisser 1x slingerruit kompas
klok 3x zoeklicht 2x zwaailicht hoorn
Betimmering: stuurhuis: diverse materialen zijn gebruikt zie foto's Badkamer: douche warm & koud stromend water in 1
ruimte tezamen met het toilet
Zwemtrap: aanwezig Veiligheid: brandblussers reddingsboei(en) volgens de certificering-eisen
Mast: aluminium & antennebeugel radarmast staal Strijkbaar: ja
Stroomvoorziening: 12 / 24 / 230 / 400 Volt 400 Volt walstroom aansluiting professioneel geinstalleerd systeem Aardlek
schakelaar: aanwezig
Aanvullende informatie: De gebruikte technieken zijn afkomstig uit de beroepsvaart. laadklep / loading bridge / Ladeklappe
/ pont de chargement Rompvorm is geschikt om mee droog te vallen. ruim voordek Zeer geschikt om de Europese kanalen
en rivieren te bevaren. Zeer geschikt om in Frankrijk de kanalen en rivieren te bevaren. Drinkwatertank (ca.): 400 liter 1
stalen tank(s) gecementeerde tank(s) Entertainment: radio/CD speler digitenne aansluiting flatscreen TV Aanvullende
informatie: dekverlichting stuurstoel Hiab hydraulische kraan 3,0 / 0,8 tons Palfinger hydraulische kraan 3,0 / 0,8 tons
A-frame hydraulische kraan 10 tons (niet geÃ¯nstalleerd / not installed / nicht installiert / non installÃ©) Keuringsrapport
van het onderwaterschip is aanwezig (02-2019)
Waterdruksysteem: elektrische waterpomp Dekwaspomp: dompelpomp Gas systeem: aanwezig gaskeur certificaat
Aanvullende informatie: lucht

