€ 880.000,-

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

Silverline 1500 Roundbilged Trawler + Stabilizers
€ 880.000,Bedrijf:
14.95 m
Adres:
4.9 m
Staal
Tel :
Website:
2011

Elburg Yachting
J.P. Broekhovenstraat 37
8081 HB Elburg
0525686868
www.elburgyachting.nl

Basisinformatie
Merk :

Silverline 1500 Roundbilged Trawler + Stabilizers

Lengte (m) :

14.95

Breedte (m) :

4.90

Diepgang (m) :

1.35

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2011

Prijsstelling :

Onder Bod

Prijs :

880.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Rondspant

Haven :

Elburg Yachting

Motor
Bouwjaar motor :

2011

PK vermogen :

454

Aantal motoren :

2

Uren :

147

Inhoud brandstoftank (liters) :

4500

Boegschroef :

Hydraulisch Proportioneel Volledig GeÃ¯ntegreerd 300 Kgf

Hekschroef :

Hydraulisch Proportioneel Volledig GeÃ¯ntegreerd 250 Kgf

Navigatie & Elektronica
GPS :

Raymarine

Kaartplotter :

Yachtcontrol / Free Technics Volledig Geintegreerd Systeem Met Op Fly Klapbar

Kompas :

Electronisch Kompas

Marifoon :

Simrad

Radar :

Raymarine

Stuurautomaat/Autopilot :

Yachtcontrol System

Log :

Yachtcontrol System

Interieur
Aantal kooien :

6 x Vast (1 x 2pers + 4 x 1-pers)

Aantal cabines :

3

Toilet(ten) :

2

Koelkast :

In Keuken Plus Vriezer In Bergruimte Achter

Verwarming :

Mar-ix Full Climate Control System + Cv Dmv Vloerverwarming-per Ruimte In Te

Kooktoestel :

4 Pits Keramische Kookplaat

Waterboiler :

Boiler

Watertank (liters) :

1000

Uitrusting
Ankerlier :

2 x Muir Hydraulische Ankerlier Rvs Met Rvs Box In Romp Voor Rvs Anker

Acculader :

2 x Victron Quatro 24/5000/120

Omvormer :

2 x Victron Quatro 24/5000/120

Volledige Omschrijving
Door het gehele schip indirecte verlichting zowel binnen als buiten (in verschansing!), stereo, TV op lift, AIS, doorvaarthoogte
circa 3,45 met geklapte mast en fly stuurstand in laagste positie (hele console zakt en schermen zijn klapbaar, hydraulisch
klapbare radarmast & spiegel & kuipluik & motorkamer toegangsluik & zwemtrap & Davits (eigen elektrisch hydraulisch
systeem, vloerverwarming, Hold Position d.m.v. knop, watermaker, elektrische bilge-pompen, wasmachine, hekdouche,
bimini top, cover voor flybrige stuurunit, r.v.s. klapraam salon, tafel in hoogte verstelbaar, goed zicht rondom in salon, ruime
meevaarbank, 2 x zijdeur, knop voor direct omschakeling dag/nacht verlichting, hoogwaardig schakelmateriaal, r.v.s. beugel
voor ophangen badhanddoeken, Corian worktops, gietvloeren badkamers, afzuig in badkamers, diverse dakluiken, r.v.s.
raamlijsten, Full Glass bridge navigatie schermen met muis bediening, zeer veel kasten en bergruimtes, eigenaars hut bed is
2,10 lang, "regendouches", design handdoekdrogers, blinds door gehele schip, dekwaspomp, ingang motorkamer vanuit luik
in trap + via bergruimte kuip, zitje op voordek, Alexseal verfsysteem, Kwant motorbediening + boeg/hekschroef bediening,
watermaker HPUC70, 2 x 60 kg r.v.s. ankers met ketting washer, Stat x brandblussysteem in motorkamer, LED navigatie
verlichting, combi LED en halogeen verlichting, glas in thermopane HR++, ovale r.v.s. relingen en handgrepen, 2 x 4-blads
schroeven, hakroeren, r.v.s. bel aan RVS opstand, beide r.v.s. ankerlieren op r.v.s. dekplaat en met zee-borgers, dubbele
bolders, volledig r.v.s. verschansing met ovale relingen, diverse loosgaten in verschansing, luxe stuurstoel, lederen

Volledige Omschrijving
bekleding, dubbele spoelbak keuken, afzuigkap keuken, raamlijsten met hout omkleed ter isolatie cq afwerking, chroom
kleuring schakelmateriaal, wiper kontrol, Matn's stabilisers zero speed, diverse r.v.s. handrelingen in schip, kunststof vloeren
in motorkamer met diverse inspectie luiken, hor/verduistering bij dakluiken, luie trap naar flybridge, exra motorbediening
paneel in motorkamer + back up voor motorbediening, r.v.s. piping in motorkamer racor dieselfilter, dagtank systeem, r.v.s.
frames om bergruimte luik, stow-away trap naar bergruimte, elektrische kaapstanders achter, trolling op keerkoppelingen,
borgsystreem voor klapbare mast, hoorn, Tracvision M4 voorbereid + dummy dome, zoeklicht, openingspoort in relingen,
r.v.s. gelastte strip voor bescherming romp, waaiersteven, r.v.s. boegplaat. Het betreft een raspaardje onder de stalen
motorjachten zoals die in Nederland worden gebouwd. Werkelijk alle luxe en techniek is hier tot in de puntjes doorgevoerd
en geeft het schip een mini-megajacht feeling. "Senna" is destijds door Elburg Yachting als demo schip verkocht aan de
eerste (en huidige) eigenaar. I.v.m. aanschaf van een zeilboot door de eigenaar heeft hij besloten het schip te koop aan te
bieden. Huidige ligplaats is Mallorca. Impressievideo: https://www.youtube.com/watch?v=kycIOLKDdaA Voor vragen en/of
het maken van een afspraak bent u 7 dagen per week van harte welkom bij Elburg Yachting.
Motorisering: 2 x 220 pk John Deere 6068TFM, draaiuren ca. 350 uur
Aantal bedden: 6 x vast (1 x 2pers + 4 x 1-pers)
Aantal hutten: 3 x
Aantal toiletten: 2
Brandstoftank(s): Ca. 4500 liter, peilstokken, Algeax Smart Filtration controler SFC 50
Watertank(s): Ca. 1000

