€ 35.000,-

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

Fisher
€ 35.000,9.1 m
3m
Polyester
1976

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Lemmer Nautic Jachtmakelaardij
Vuurtorenweg 20
8531 HJ Lemmer
0514564994
www.lemmernautic.nl

Omschrijving
Motor, electra, waterWatertank & materiaal: 2x45l.
Heerlijke motorsailor in keurige staatBent u opzoek naar een
motorsailor om nog lang en comfortabel te blijven zeilen?
Deze Fisher 30 is van bouwjaar 1976 maar zeer up to date
gehouden. In 2011 is het interieur gerenoveerd.
De kussens en stoffering zijn in 2014 geheel vernieuwd. De boot
is voorzien van een 45 pk sterke dieselmotor en heeft
hydraulische besturing met stuurautomaat.
De stahoogte in de boot is rond de twee meter, welke dertig
voeter heeft dat?
De boot ligt momenteel bij de eigenaar in Flevoland, belt u voor
een bezichtiging!

Basisinformatie
Merk :

Fisher

Type :

30

Lengte (m) :

9.10

Breedte (m) :

3.00

Diepgang (m) :

1.30

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1976

Prijs :

35.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

S-spant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

11

Haven :

Flevoland

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Lister Petter

Type :

Hrmw 45

Bouwjaar motor :

1976

PK vermogen :

45

Aandrijving :

Shaft

Branstofsoort :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

90

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kompas :
Marifoon :
Log :

Interieur
Aantal kooien :

2

Aantal cabines :

2

Koelkast :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Tuigage
Genua :

Volledige Omschrijving
Heerlijke motorsailor in keurige staat
Bent u opzoek naar een motorsailor om nog lang en
comfortabel te blijven zeilen?
Deze Fisher 30 is van bouwjaar 1976 maar zeer up to
date gehouden. In 2011 is het interieur gerenoveerd.
De kussens en stoffering zijn in 2014 geheel vernieuwd.
De boot is voorzien van een 45 pk sterke dieselmotor
en heeft hydraulische besturing met stuurautomaat.
De stahoogte in de boot is rond de twee meter, welke
dertig voeter heeft dat?
De boot ligt momenteel bij de eigenaar in Flevoland,
belt u voor een bezichtiging!
Motor, electra, water
Watertank & materiaal:

