€ 39.500,-

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

Schottel
€ 39.500,12 m
3.6 m
Staal
1965

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Scheepsmakelaardij Goliath
Hendrik Bulthuisweg 2
8606 KB Sneek
0515560410
www.scheepsmakelaardijgoliath.nl

Omschrijving
Schottelvaartuig, ex RP 44, nagenoeg origineel, met meer
comfortelementenStoer Schottelvaartuig uit 1965, in dienst bij de
Politie te water tot half 90er jaren, tweede pariculiere eigenaar.
Schip is origineel, gebouwd van Cortenstaal (geen roest) en
verkeert in goede staat. Uitgerust met Vetus boegschroef, wat het
manoeuvreren helemaal gemakkelijk maakt. Alleen met de
Schottel aandrijving gaat het schip op de plek rond, met de
boegschroef is dwarsuit varen een eitje!
Uitgerust met veel originele professionele apparatuur, waaronder
radar, bochtaanwijzer en marifoon. DAB radio, kaartplotter met

GPS, en overige navigatie-apparatuur. elektrisch bediende davits,
nieuwe accu's, Elektrisch toilet, warm water en 3 vaste
slaapplaatsen. Kortom gereed om te gaan!
AlgemeenRompvorm: halfglijderRoer: via schottelaandrijving
(schroef)Ramen:
veiligheidsglas
in
rubberDoorvaarthoogte
normaal: gestreken mast, antenne en radarOverig: Besturing dmv
de schottel roerpropeller. Romp steekt 60 cm diep, achter door
Schottel 120. Schottel is goed beschermd.

Basisinformatie
Merk :

Schottel

Type :

Ex Politievaartuig

Lengte (m) :

12.00

Breedte (m) :

3.60

Diepgang (m) :

1.20

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1965

Prijs :

39.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Halfglijder

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

4

Haven :

Burgum

Land haven :

NL

Motor
Merk :

Daf

Type :

1160

Bouwjaar motor :

1984

PK vermogen :

192

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Uren :

16000

Kruissnelheid :

22

Inhoud brandstoftank (liters) :

550

Boegschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kompas :

Gpsmap 52 S Van Garmin, Kaart 2018

Marifoon :
Navigatielichten :
Radar :

Rivierradar, Goed Werkend

Roerstandaanwijzer :
Log :

Interieur
Aantal kooien :

3

Aantal cabines :

Vooronder Dubbelbed, Hut Met 1 Kooi

Koelkast :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :
Omvormer :

Combinatie Met Omvormer

Volledige Omschrijving
Schottelvaartuig, ex RP 44, nagenoeg origineel, met
meer comfortelementen
Stoer Schottelvaartuig uit 1965, in dienst bij de Politie
te water tot half 90er jaren, tweede pariculiere
eigenaar. Schip is origineel, gebouwd van Cortenstaal
(geen roest) en verkeert in goede staat. Uitgerust met
Vetus boegschroef, wat het manoeuvrerenÂ helemaal
gemakkelijk maakt. Alleen met de Schottel aandrijving
gaat het schip op de plek rond, met de boegschroef is
dwarsuit varen een eitje!
Uitgerust met veel originele professionele apparatuur,
waaronder radar, bochtaanwijzer en marifoon.Â DAB
radio, kaartplotter met GPS,Â en overige
navigatie-apparatuur. elektrisch bediende davits,
nieuwe accu's, Elektrisch toilet, warm water en 3 vaste
slaapplaatsen. Kortom gereed om te gaan!

Algemeen
Rompvorm: halfglijder
Roer: via schottelaandrijving (schroef)
Ramen: veiligheidsglas in rubber
Doorvaarthoogte normaal: gestreken mast, antenne en
radar
Overig: Besturing dmv de schottel roerpropeller. Romp
steekt 60 cm diep, achter door Schottel 120. Schottel is
goed beschermd.
Accommodatie
Materiaal, kleuren: originele betimmering en uitrusting
Gordijnen: rolgordijnen stuurhuis, gordijntjes voor
poorten voorin
Verblijfsruimtes: vooronder, stuurhuis
Meetinstrumenten: alarmering dubbel, ook akoustisch
Hutten: Vooronder dubbelbed, hut met 1 kooi
Watersysteem: hydrofoor
Overig: Inrichting is praktisch, bergkasten en ruimten
Warm water: elektraboiler met
voldoende, origineel bureau, twee nieuwe stuurstoelen
en tafel in stuurhuis, verstelbaar.Â Intimmering en
vloeren grotendeels origineel.
Motor, electra, water
Koeling: gesloten koelsysteem kiel
Verbruik: bij snelheid 12km/h

Volledige Omschrijving
motorverwarming
Brandstoftankmeter: moet nagezien worden, handpeilstok
Overig: Motor goed onderhouden, probleemloos, Tanks geheel gereinigd 2018, nieuwe
accuset.Â Omvormer en acculader in 1, afstandsbediening in stuurhuis, 12 V via omvormer 24-12V, ook
USB.
Meters op dashboard en in MK
Tuigage
Overig: elektrische lier tbv strijken/halen bijboot(bijboot niet inbegrepen bij de koop). Handlier voor anker
Navigatie en electronica
Kaarten, gidsen: kaartplotter NL
Overig: Schip is compleet uitgerust, navigatieverlichting, zoeklicht, radar,bochtaanwijzer en VHF in goede
conditie, amusementsradio, clinometer, plotter, ruitenwissers, meest professionele apparatuur. Radar
voorzien van dagkap, functioneert goed.
Veiligheid
Reddingsvesten: automaat
Gasbun met afvoer: niet in gebruik
Overig: Gasbun aanwezig, eenvoudig weer aan te sluiten, thans wordt gekookt op

