€ 75.000,-

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

Deense Kotter
€ 75.000,16.48 m
5m
Hout
1949

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Lemmer Nautic Jachtmakelaardij
Vuurtorenweg 20
8531 HJ Lemmer
0514564994
www.lemmernautic.nl

Omschrijving
Enorm stoere kotter zeer geschikt voor bewoningVoormalig
Duitse viskotter die op fraaie wijze is heringericht tot een varend
woonschip.
Deze volledig houten kotter met stalen opbouw is in uitstekende
staat van onderhoud. Het teakdek is volledig epoxy verlijmd op
watervast verlijmde multiplex lagen.
De opbouw is van staal, het dekhuis van hout. De zeer nette en
overzichtelijke machinekamer herbergt een stoere 157 pk sterke
Daf dieselmotor. Hier zijn ook de generator, de centrale
verwarming en de (wal)stroomvoorziening te vinden. In het
dekhuis is een kleine badkamer, dinette en stuurstand met

stuurstoel. Onderdeks bevindt zich een ruime salon, goed
uitgeruste kombuis en twee hutten.
AlgemeenBallast: loodblokkenMotor, electra, waterBouwjaar:
onbekendKoeling: interkoeling met droge geïsoleerde uitlaat

Basisinformatie
Merk :

Deense Kotter

Type :

Motorkotter

Lengte (m) :

16.48

Breedte (m) :

5.00

Diepgang (m) :

2.00

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1949

Prijs :

75.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Hout

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Haven :

In Verkoophaven

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Daf

Type :

Dh825

PK vermogen :

155

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Diesel

Uren :

800

Inhoud brandstoftank (liters) :

1660

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kompas :
Marifoon :
Log :

Interieur
Aantal kooien :

6

Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Kooktoestel :

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

Victron

Volledige Omschrijving
Enorm stoere kotter zeer geschikt voor bewoning
Voormalig Duitse viskotter die op fraaie wijze is
heringericht tot een varend woonschip.Â
Deze volledig houten kotter met stalen opbouw is in
uitstekende staat van onderhoud. Het teakdek is
volledig epoxy verlijmd op watervast verlijmde multiplex
lagen.
De opbouw is van staal, het dekhuis van hout. De zeer
nette en overzichtelijke machinekamer herbergt een
stoere 157 pk sterke Daf dieselmotor. Hier zijn ook de
generator, de centraleÂ verwarming en de
(wal)stroomvoorziening te vinden. In het dekhuis is een
kleine badkamer, dinette en stuurstand met stuurstoel.
Onderdeks bevindt zich een ruime salon, goed
uitgeruste kombuis en twee hutten.

Algemeen
Ballast: loodblokken
Motor, electra, water
Bouwjaar: onbekend
Koeling: interkoeling met droge geÃ¯soleerde uitlaat

