€ 69.500,-

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

Babro Kruiser (Bakker & Brons)
€ 69.500,11 m
3.6 m
Staal
1990

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Jachtbemiddeling Terherne-Nautic
Syl 12
8493LL Terherne
0566-769009
www.terhernenautic.nl

Omschrijving
(nieuw)UitrustingDavits: RVS Davits
Een Goed onderhouden Babro Kruiser, in 2017 nieuw gelakt en
een krachtige Volvo 6 cilinder motor. Het schip heeft twee hutten
en een ruim achterdek.Een mooi goed onderhouden Babro
Kruiser. Goed in de lak (geschilderd in 2017) en een goede
indeling. In de boeg bevindt zich een hut met V-bedden, tegenover
de keuken een ruime en gezellige rondzit. In de ruime salon is een
mooie L-bank met goed zicht naar buiten. In de achterkajuit is de
eigenaarshut met een 2 persoons bed en een gecombineerde
douch toilet. Het ruime achterdek is voorzien van een cabrio met
bimini.
Motor,
electra,
waterWarm
water:
Middels
geiser

Basisinformatie
Merk :

Babro Kruiser (bakker & Brons)

Type :

11.00 Ak

Lengte (m) :

11.00

Breedte (m) :

3.60

Diepgang (m) :

1.10

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1990

Prijs :

69.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Knikspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

2.65

Haven :

In Verkoophaven

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo

Bouwjaar motor :

1989

PK vermogen :

106

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Uren :

4800

Kruissnelheid :

14

Inhoud brandstoftank (liters) :

250

Boegschroef :

Electric

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

2

Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

Navigatie & electronica
Kompas :

Volledige Omschrijving
Een Goed onderhouden Babro Kruiser, in 2017 nieuw
gelakt en een krachtige Volvo 6 cilinder motor. Het
schip heeft twee hutten en een ruim achterdek.
Een mooi goed onderhouden Babro Kruiser. Goed in de
lak (geschilderd in 2017) en een goede indeling. In de
boeg bevindt zich een hut met V-bedden, tegenover de
keuken een ruime en gezellige rondzit. In deÂ ruime
salon is een mooie L-bank met goed zicht naar buiten. In
de achterkajuit is de eigenaarshut met een 2 persoons
bed en een gecombineerde douch toilet. Het ruime
achterdek is voorzien van een cabrio met bimini.

Motor, electra, water
Warm water: Middels geiser (nieuw)
Uitrusting
Davits: RVS

