€ 19.000,-

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

Merwester
€ 19.000,9.4 m
3.4 m
Staal
1974

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
op pad met dit schip is geen probleem.
Klassiek Kotterjacht van het merk Merwester van de scheepswerf
Schermers BV

Een boegschroef maakt het manouvreren erg makkelijk.

Leuke klassieke Merwester kotter.

Heeft in het voorschip een V bed wat tot een volwaardig 2
persoon bed gemaakt kan worden.

Een schip van 9.40 mrt lang met rondom een zeerailing
Zou mijns inziens een leuk schip zijn om te vissen op de
Grevelingen of Wester Schelde.
Kan veel brandstof en drinkwater meenemen, dus een paar dagen

Basisinformatie
Merk :

Merwester

Type :

Kotter 9.40

Lengte (m) :

9.40

Breedte (m) :

3.40

Diepgang (m) :

1.25

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1974

Prijs :

19.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Knikspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

3.2

Haven :

Veere

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Tractormotor

Bouwjaar motor :

1974

PK vermogen :

63

Aandrijving :

Shaft

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Uren :

4500

Inhoud brandstoftank (liters) :

1200

Boegschroef :

Electric

Interieur
Aantal kooien :

2

Aantal cabines :

1

Koelkast :
Audio :
Kooktoestel :

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
GPS :
Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :
Roerstandaanwijzer :
Log :

Volledige Omschrijving
Klassiek Kotterjacht van het merk Merwester van de
scheepswerf Schermers BV
Â
Leuke klassieke Merwester kotter.
Een schip van 9.40 mrt lang met rondom een
zeerailingÂ
Zou mijns inziens een leuk schip zijn om te vissen op de
Grevelingen of Wester Schelde.
Kan veel brandstof en drinkwater meenemen, dus een
paar dagen op pad met dit schip is geen probleem.
Een boegschroef maakt het manouvreren erg makkelijk.
Heeft in het voorschip een V bed wat tot een
volwaardig 2 persoon bed gemaakt kan worden.
Hetzelfde in het stuurhuis daar kan ook een dubbel bed
gerealiseerd worden.
De machinekamer is groot en ruim te noemen, achter
de machinekamer is nog een soort ruim wat voor opslag
wordt gebruikt.
2 jaar geleden alle verstuivers van de motor vernieuwt
hij verkeert in goed conditie met 4500 draaiuren op de
teller.

Tuigage
Overig: Het steunzeil is nieuw.
Navigatie en electronica
Overig: Marifoon hapert af en

Kortom een leuk schip wat is goed onderhouden en
afgelopen winter nog aan de wal geweest voor een
verfbeurt.
Â
Interesse gewekt? Bel gerust voor een
bezichtigingsafspraak.

Motor, electra, water
Koeling: Kielkoeling

