€ 214.000,-

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

Pedro
€ 214.000,10.3 m
3.4 m
Staal
2018

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Pedro Boat
W.A. Scholtenweg 94
9636 BT Zuidbroek
0598451763
www.pedro-boat.nl

Omschrijving
Met de stoere Donky zult u zeker genieten op het water. Dit
markante ontwerp met open kuip is al jarenlang zeer succesvol en
wordt in verschillende afPedro Donky 34&#39;
Met de stoere Donky zult u zeker genieten op het water. Dit
markante ontwerp met open kuip is al jarenlang zeer succesvol en
wordt in verschillende afmetingen en uitvoeringen gebouwd. Laat
uzelf overtuigen van de veelzijdigheid van deze boot en de
mogelijkheden om de Donky aan uw individuele wensen aan te
passen.
U hoeft met de Donky geen concessies te doen ten opzichte van

de ruimte in een boot met achterkajuit. Alle uitvoeringen bieden
verbazingwekkend veel leefruimte. De grote ramen in de salon
zorgen daar bovenop voor veel lichtinval en een zeer ruimtelijk
effect.
De stuurstand geeft u een goed overzicht over de boot, terwijl u
contact houdt met uw passagiers in de salon en keuken. De salon
ligt gelijkvloers met de open kuip; ergonomisch gezien erg
comfortabel. Vanuit de open kuip zijn de brede gangboorden
gemakkelijk bereikbaar.

Basisinformatie
Merk :

Pedro

Type :

Donky 34

Lengte (m) :

10.30

Breedte (m) :

3.40

Diepgang (m) :

1.00

Staat van onderhoud :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

214.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Knikspant

Tonnage (kg) :

7.1

Hoogte (m) :

2.6

Haven :

In Verkoophaven

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Perkins

PK vermogen :

30 Tot 100pk

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Kruissnelheid :

16

Inhoud brandstoftank (liters) :

400

Navigatie & Elektronica
Navigatielichten :

Aanwezig

Interieur
Aantal kooien :
Toilet(ten) :
Koelkast :

Veiligheid
Bielspomp :

2

Volledige Omschrijving
Met de stoere Donky zult u zeker genieten op het
water. Dit markante ontwerp met open kuip is al
jarenlang zeer succesvol en wordt in verschillende af
Pedro Donky 34&#39;

Met de stoere Donky zult u zeker genieten op het
water. Dit markante ontwerp met open kuip is al
jarenlang zeer succesvol en wordt in verschillende
afmetingen en uitvoeringen gebouwd. Laat uzelf
overtuigen van de veelzijdigheid van deze boot en de
mogelijkheden om de Donky aan uw individuele wensen
aan te passen.
U hoeft met de Donky geen concessies te doen ten
opzichte van de ruimte in een boot met achterkajuit.
Alle uitvoeringen bieden verbazingwekkend veel
leefruimte. De grote ramen in de salon zorgen daar
bovenop voor veel lichtinval en een zeer ruimtelijk
effect.
De stuurstand geeft u een goed overzicht over de boot,
terwijl u contact houdt met uw passagiers in de salon en
keuken. De salon ligt gelijkvloers met de open kuip;
ergonomisch gezien erg comfortabel. Vanuit de open
kuip zijn de brede gangboorden gemakkelijk bereikbaar.
Naast de Donky 34&#39; bouwen wij ook de Donky
30&#39; en Donky 37&#39;. De Donky wordt geleverd
met 5-jaar unieke Pedro garantie *.

Algemeen
Rompvorm: knikspant
Waterverplaatsing: 7.1
Doorvaarthoogte normaal: Aanwezig
Accommodatie
Overig: Technische gegevens - Lengte o.a. : 10.30 m. Breedte : 3.40 m. - Diepgang : 1.00 m. - Dieseltank :
400 l. - Watertank : 250 l. - Vuilwatertank : 250 l. Slaapplaatsen : 2 - 4 - Gewicht : ca. 7.100 kg CE-categorie : B -Motor : Perkins M92B, 64KW (86
PK-PS-HP) Het schip kan tevens met een sterkere of
twee motoren gebouwd worden. Tot de standaard
uitrusting behoren o.a. - RvS reling - Aluminium ramen Roestvrijstalen

Volledige Omschrijving
uitlaten - 2-komponenten laksysteem (gespoten) Watergesmeerde schroefas - Hydraulische besturing 4-blads schroef - Teakhouten betimmering Kleuren,
stoffering e.d. naar keuze uit onze collectie.
Motor, electra, water
Vermogen: 30 tot 100pk
Aantal identieke motoren: 1
Brandstoftank aantal:

