€ 37.500,-

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

Rommel
€ 37.500,9.8 m
3m
Polyester
1995

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

eSailing
Binnendelta 11M
1261 WZ Blaricum
0882502500
www.esailing.nl

Omschrijving
Jachtmakelaar Floris Vos 088-2502500De Rommel 32 is een
snelzeilend ontwerp van Peter Rommel. Het schip is fraai
onderhouden en voorzien van recente Hagoort zeilen en
uitgebreide navigatie apparatuur uit 2016. De hefkiel is
elektrisch-hydraulisch ophaalbaar waardoor tot 1.20 diepte kan
worden gevaren. Het schip is voorzien van uitgebreide
trimmogelijkheden en is een genot om mee te varen. Zoekt u naar
een uniek snelvarend schip in een zeer goede conditie? Kom dan
zeker deze Rommel 32 bekijken.
Algemeen:

Naam schip Kehaar, Rommel 32, lengte 9.80 m, breedte 3.00 m,
diepgang 1.20 ? 2.10 m, bouwjaar 1995, bouwnummer 7, bouwer
Yep Potsdam, ontwerper P. Rommel, rondspant, hefkiel
elektrisch-hydraulisch, polyester, waterverplaatsing 3.200 kg,
ballast 1.300 kg, helmstok besturing, anker met lijn en
voorloopketting, geïntegreerd zwemplateau, RVS zwemtrap,
reddingsboei, lenspomp, perspex ramen, binnenbetimmering
modern wit met mahonie, 5 slaapplaatsen, 1 hut, stahoogte salon
1.80 m, bedlengte voor 1.95 m, bedlengte langsbank 2.00 m,
bedlengte achter 1.85 m.
Motor:

Basisinformatie
Merk :

Rommel

Type :

32

Lengte (m) :

9.80

Breedte (m) :

3.00

Diepgang (m) :

2.10

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1995

Prijs :

37.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Hoogte (m) :

16

Haven :

Drechtlaan, Leimuiden

Land haven :

NL

Interieur
Aantal kooien :

5

Volledige Omschrijving
Jachtmakelaar Floris Vos 088-2502500
De Rommel 32 is een snelzeilend ontwerp van Peter
Rommel. Het schip is fraai onderhouden en voorzien
van recente Hagoort zeilen en uitgebreide navigatie
apparatuur uit 2016. De hefkiel is elektrisch-hydraulisch
ophaalbaar waardoor tot 1.20 diepte kan worden
gevaren. Het schip is voorzien van uitgebreide
trimmogelijkheden en is een genot om mee te varen.
Zoekt u naar een uniek snelvarend schip in een zeer
goede conditie? Kom dan zeker deze Rommel 32
bekijken.

Algemeen:
Naam schip Kehaar, Rommel 32, lengte 9.80 m, breedte
3.00 m, diepgang 1.20 â€“ 2.10 m, bouwjaar 1995,
bouwnummer 7, bouwer Yep Potsdam, ontwerper P.
Rommel, rondspant, hefkiel elektrisch-hydraulisch,
polyester, waterverplaatsing 3.200 kg, ballast 1.300 kg,
helmstok besturing, anker met lijn en voorloopketting,
geÃ¯ntegreerd zwemplateau, RVS zwemtrap,
reddingsboei, lenspomp, perspex ramen,
binnenbetimmering modern wit met mahonie, 5
slaapplaatsen, 1 hut, stahoogte salon 1.80 m, bedlengte
1x startaccu 70 Ah 2016, 1x lichtaccu 105 Ah 2016,
voor 1.95 m, bedlengte langsbank 2.00 m, bedlengte
achter 1.85 m.

Motor:
Volvo Penta MD2020, 19 pk, bouwnummer
5101307618, bouwjaar 1995, diesel, verbruik ca. 1,5
Doorvaarthoogte 16.00 m, 7/8 getuigd, backstagen en
liter/uur, saildrive, indirecte koeling, 2-blads
jackstays, mast deck stepped, grootzeil 2014 Hagoort
klapschroef, polyester brandstoftank 45 liter,
dacron, rolfokinstallatie, High Aspect fok Hagoort 2015
toerenteller, urenteller display niet werkend, signaal
D-Flex laminaat, gennaker met slurf 2006 Sailselect,
voor oliedruk en temperatuur.
RVS verstaging, buiskap.

Navigatie en apparatuur:

Tuigage:

Volledige Omschrijving
12 Volt systeem, walstroomaansluiting met
aardlekschakelaar, Mastervolt acculader 15 Ah 2016, 2
maal Raymarine i70 displays buiten voor kompas,
dieptemeter, log en GPS repeater, 2 Raymarine
windmeters (normaal en close hauled), Raymarine i70
display en Raymarine E5 kaartplotter binnen (alle
displays uit 2016), Raymarine marifoon 2016 met extra
handset voor buiten, Raymarine stuurautomaat met P70
display, navigatieverlichting.

Gas en water:
kunststof waterzak 2 maal 55 liter, elektrisch
waterdruksysteem, elektrisch toilet, koelkast 2017,
3-pits kooktoestel (gas), oven, gasbun met 2 gasflessen.

Disclaimer:
Gegevens worden verstrekt naar beste eer en geweten,
echter jachtmakelaardij eSailing is niet aansprakelijk voor
de kwaliteit en/of de omschrijving van het

