€ 45.000,-

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

Bayliner
€ 45.000,9.85 m
3.1 m
Polyester
1992

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Smits jachtmakelaardij
Noord-Linschoterzandweg 20A
3425 EK Snelrewaard
0105118000
www.smitsjachtmakelaardij.nl

Basisinformatie
Merk :

Bayliner

Type :

3055 Ciera Sunbridge

Lengte (m) :

9.85

Breedte (m) :

3.10

Diepgang (m) :

1.10

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1992

Prijs :

45.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

V-bodem

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Tonnage (kg) :

5000

Haven :

Zeewolde

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Mercruiser / Vm

PK vermogen :

150 Pk

Aantal motoren :

2

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Uren :

1840

Kruissnelheid :

30

Inhoud brandstoftank (liters) :

500

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :
Stuurautomaat/Autopilot :
Log :

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

1

TV :
Audio :
Verwarming :
Waterdruk systeem :

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

Veiligheid
Bielspomp :

Volledige Omschrijving
Met twee dieselmotoren en met moderne uitstraling ingerichte polyester speedkruiser met grote kuip met 8 (4 + 4)
slaapplaatsen. Refit 2015.
Met twee dieselmotoren en met moderne uitstraling ingerichte polyester speedkruiser met grote kuip met 8 (4 + 4)
slaapplaatsen. Twee Mercruiser diesel motoren van 150 PK zorgen voor formidabele prestaties (maximaal 58 km/uur!).
Ruime kombuis en een grote rondzit die omgebouwd kan worden tot een tweepersoons bed zorgen samen met de ruime
slaapkamer in de punt en de slaapkamer onderin voor veel comfort aan boord een fantastische vaarvakantie.Algemeen
Rompvorm: Diep-V
Roer: Staal
Besturing: Hydraulisch
Ramen: Aluminium, enkel glas, licht getint
Waterverplaatsing: 5000
Doorvaarthoogte normaal: 3.10 m
CE: NVT
Technische specificaties Naam : White PearlLigplaats: ZeewoldeMerk: BaylinerType: 3055 Ciera SunbridgeBouwjaar: 1992,
refit 2015Werf: Bayliner, USALengte: 9.85 m inclusief zwemplateauBreedte: 3.10 mDiepgang: 1.10 mDoorvaarthoogte: 3.10
mMotoren: 2 x Mercruiser 150 PK dieselDraaiuren: ca. 1840Gewicht: 5.000 kGRompvorm: diep-VRomp: polyesterOpbouw:
polyesterDekken en gangboorden: polyesterKeerkoppelingen hydraulischHydraulische besturingHydraulische trimflapsNatte
uitlatenAluminium ramen, licht getint enkel glasBrandstoftank: 500 liter RVSWatertank: 270 liter RVSVuilwatertank: 145
liter, kunststofSlaapplaatsen: 8 (4 + 4)Betimmering: Wit HPL met amerikaans beuken, vloeren met vloerbedekkingElektrische
installatie 12V/230VWalstroomWalstroomkabelAccessoire-accuâ€™s: 2 x 230 Ah (12V)Startaccu 1 x 180 AhAcculader:
Vetus 45AOmvormer: Prouse: 150WUitrusting dashboardUrentellersTemperatuurmetersOliedrukmeters (acoustisch alarm
bij

Volledige Omschrijving
stuurstand)VoltmetersRoerstandaanwijzer op Autohelm autopilotDieptemeter: Navman + fishfinderLog: VDOAutopilot:
AutohelmKompas: RitchieMarifoon: Shipmate RS 8300KeukeninrichtingDriepits gas kooktoestelKoelkast: Isotherm 60 liter +
vriesvakSpoelbak en kraanGasbunNatte celElektrisch toilet met douche en bergmeubelUitrusting
exterieurVoordekGangboorden en zwemplateau met antislipSpiegeldeurKuip en salon met vloerbedekkingBolders RVSRVS
handrailingElektrische ankerlierNavigatieverlichtingHoorn2 RuitenwissersFendersRVS FenderhoudersLandvastenAluminium
windschermBimini Sprayhood van 2018Polyester radarbeugel met speakers en verlichtingBuitendouche op
zwemplateauCabriotent over achterdek van 2018Accessoires/extraâ€™sBoiler 45 liter (op motorwarmte en
230V)WaterpompExtra wasbak in kuipStereo-installatie: Sony + CD en versterkerTelevisie: Lenco + DVD en
digitenneWebasto heteluchtverwarming op dieselAirtop 35002 BilgepompenStuurstoel met kunstleer bekleedSalontafel(2x)
BrandblusserIsolatieCE: NVTTrimvlakken hydraulischWitte kunstlederen bekleding in salon, witte kunstlederen bekleding in
kuip, grijze gordijnenBetimmering HPL en aanrechtbladen in hard polyester in kombuis en natte celVolledig afsluitbare kuip
met sprayhood/tent van 2018Anti fouling van 2016DekwaspompRookmelderAfmetingeStahoogte salon: 190 cm â€“ 200
cmStahoogte voorhut: 190 cmStahoogte natte cel: 190 cmStahoogte hut: 150 cmBed in hut: 150 x 220 cmBed in punt: 160
x 200 cmBed op dinette: 120 x 190 cmBed in kuip: 120 x 190 cmIndelingRiante kuip met stuurstand en rondzit bank en
tweede bank, gangboorden rondom en vast zwemplateau. Riante salon met rondzit en ruime kombuis, kastenwanden en
ingang naar natte cel en

