€ 39.500,-

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

Schottel Nederland NV
€ 39.500,10.8 m
3.2 m
Staal
1969

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Mertrade B.V.
Expansie 54
8316 GA Marknesse
0612084554
http://www.mertrade.nl/

Omschrijving
Deze schotelboot (RP60) van 10.8 meter is geheel geschikt
gemaakt voor de pleziervaart.
Als ex rijkspolitie boot is de bouwwijze exceptioneel goed te
noemen, alsook de aanpassingen die dit schip in de loop van de
jaren heeft doorgemaakt.
Het schip heeft ondanks zijn schotel aandrijving een
conventionele manier van sturen door een elektrisch hydraulische
stuur installatie.
De motor (Mercedes OM 346 6 cil.) is in 2015 gereviseerd en
door zijn 185 pk is er een glijvaart snelheid te behalen.

Dit schip heeft veel gemakken aan boord; 8 kw kachel, bowlen
met dubbel spiraal, boegschroef, zonnepaneel, omvormer,
elektrische ankerlier, elektrisch toilet, etc.
Kortom een schip welke u kan gebruiken voor lange reizen met 2
personen.
AccommodatieHutten:
1Motor,
electra,
waterVermogen:
185Aantal
identieke
motoren:
1Brandstoftank
aantal:
600Voortstuwing: IPS/POD drive

Basisinformatie
Merk :

Schottel Nederland Nv

Type :

10

Lengte (m) :

10.80

Breedte (m) :

3.20

Diepgang (m) :

1.10

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1969

Prijs :

39.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Staal

Haven :

Marknesse

Land haven :

NL

Motor
Merk :

Mercedes

PK vermogen :

185

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

600

Boegschroef :

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :

Aanwezig

Interieur
Aantal kooien :

2

Aantal cabines :

1

Toilet(ten) :
Koelkast :
Vriezer :
TV :
Audio :

Uitrusting
Acculader :

Veiligheid
Bielspomp :

Aanwezig

Volledige Omschrijving
Deze schotelboot (RP60) van 10.8 meter is geheel
geschikt gemaakt voor de pleziervaart.
Als ex rijkspolitie boot is de bouwwijze exceptioneel
goed te noemen, alsook de aanpassingen die dit schip in
de loop van de jaren heeft doorgemaakt.

Het schip heeft ondanks zijn schotel aandrijving een
conventionele manier van sturen door een elektrisch
hydraulische stuur installatie.
De motor (Mercedes OM 346 6 cil.) is in 2015
gereviseerd en door zijn 185 pk is er een glijvaart
snelheid te behalen.
Dit schip heeft veel gemakken aan boord; 8 kw kachel,
bowlen met dubbel spiraal, boegschroef, zonnepaneel,
omvormer, elektrische ankerlier, elektrisch toilet, etc.
Kortom een schip welke u kan gebruiken voor lange
reizen met 2 personen.
Accommodatie
Hutten: 1
Motor, electra, water
Vermogen: 185
Aantal identieke motoren: 1
Brandstoftank aantal: 600
Voortstuwing: IPS/POD

