€ 19.500,-

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

Catalina
€ 19.500,10.2 m
3.3 m
Polyester
1992

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sealion Yachts
Menorcalaan 23
3059XK Rotterdam
0617005399
www.sealionyachts.nl

Basisinformatie
Merk :

Catalina

Type :

30 Mk Iii

Lengte (m) :

10.20

Breedte (m) :

3.30

Diepgang (m) :

1.60

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1992

Prijs :

19.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Kilo :

4620

Soort kiel :

Vinkiel

Haven :

Zwartewaal

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Catalina Yachts Usa

Motor
Merk :

Universal

Type :

M-25 xp

Bouwjaar motor :

1992

Soort motor :

Buitenboordmotor

PK vermogen :

23 Pk

Aandrijving :

Vaste Schroef

Branstofsoort :

Diesel

Uren :

1700

Kruissnelheid :

7

Inhoud brandstoftank (liters) :

50

Boegschroef :

Vetus Electrisch

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :

Autohelm

GPS :

Raymarine

Kompas :

Plastimo

Marifoon :

Sailor Compact

Navigatielichten :
Stuurautomaat/Autopilot :

Raymarine

Windmeter :

Autohelm

Log :

Autohelm

Toerenteller :

Interieur
Stahoogte (m) :

1.85

Aantal kooien :

6

Aantal cabines :

2

Toilet(ten) :

1

TV :

Svc

Verwarming :

Zibro Petroleum

Kooktoestel :

2-pits

Oven :

Gas, Kardanisch

Waterdruk systeem :

Floatjet Electrisch

Watertank (liters) :

50

Grijswatertank :

20 L Met Floatjet Pomp

Uitrusting
Anker :

Danforth

Bijbootje :

Vailant D270 Rib

Bbm bijboot :

Mariner 4pk

Zeilhoezen :

Stuurconsole

Zwemtrap :

Rvs

Buiskap :
Acculader :

Rebotool 100a

Omvormer :

700w

Walstroom aansluiting :

220v Met Kabel

Tuigage
Aantal masten :

1

Materiaal mast :

Aluminium

Lieren :

Handmatig

Grootzeil :

Van Vliet 17,14 M2

Genua :

Van Vliet 22,1 M2 140%

Gennaker :

80 M2 Met Slurf

Veiligheid
Kooktoestel op gas met afvoer :

In De Kuip

Radarreflector :

Actief

Bielspomp :

Electrisch + Handmatig

Brandblusser :

2

Reddingsvesten :

Secumar 3 St.

Reddingsboei :

1

Volledige Omschrijving
Algemeen: De â€œAvontuurâ€• is het derde exemplaar uit de geprezen serie Catalina 30 zeiljachten geproduceerd in de V.S.
Voor ieder die een ruim toerschip met stabiele vaareigenschappen zoekt is de Catalina een goede keus. Het interieur is
doordacht en de constructie van robuuste kwaliteit. De loden vinkiel met ballast aandeel van 41% zorgt voor een goede
aanvangstabiliteit. Met een diepgang van 1,60m zijn de meeste binnenwateren ook nog goed bereikbaar. De kuip is
voldoende ruim, het stuurwiel is op een stuurkolom geplaatst met diverse navigatie apparatuur binnen handbereik. De zeilen
kunnen vanuit de kuip bedient worden o.a. met de zelfhalende lieren op de kuiprand. De overloop op het kajuitdak geeft
extra trim mogelijkheden. De mast is ingekort naar 10,50m om onder alle bruggen in Zeeland door te kunnen varen, het
zeilplan is hierop aangepast. De enorme buiskap geeft beschutting tegen de elementen. Een zware boegschroef maakt het
aanmeren eenvoudig. De Valliant bijboot wordt aan de twee rvs davits op de achterspiegel gehesen.Interieur: De open
achterkooi , brede salon en de doorloop naar het vooronder geven het intereur een zeer ruimtelijk gevoel. Aan bakboord
naast de kajuitingang is een grote U-vormige kombuis, met kardanisch 2-pits kooktoestel en oven, dubbele spoelbak met
stromend water, bovenlader koelbox en veel kastruimte. Aan stuurboord is een kaartentafel met schakelpaneel. De Zibro
petroleum kachel vewarmt het gehele schip binnen zeer korte tijd. Het L-vormige zitgedeelte is om te bouwen tot 2-pers.
slaapplaats met 1 extra bed op de langsbank. Een gedeelte van de achterkooi heeft de huidige eigenaar gebruikt om de
accucapaciteit uit te breiden. Dankzij het

Volledige Omschrijving
indrukwekkende accuvermogen is de Catalina minder afhankelijk van walstroom. Tijdens langere tochten kan er
probleemloos gebruik worden gemaakt van navigatieapparatuur en b.v. de stuurautomaat. In het vooronder is een V-bed,
ruim genoeg voor 2 personen. De afgesloten toiletruimte bevind zich tussen de salon en het vooronder, voorzien van
pomptoilet, wastafel en

