€ 42.500,-

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

Ex Sleepboot
€ 42.500,17.3 m
4.65 m
Staal
1906

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Stoere sleepboot, voorzien van CVO (eind 2019) een schip met
werk, maar in goede conditie, motor1992!COpnieuw in de
verkoop! Maar nu met een in november afgegeven CVO. Het schip
is technisch in goede conditie, met een moderne motor. Er is werk
aan het schip, m.n. accommodatie en schilderwerk boven het
berghout. Het onderwaterschip is ook geheel behandeld in
november 2019 toen het schip droog stond voor de keuring.
Volledig gereviseerde ankerlier
De dolfijn was een stoomsleepboot, in de loop van de tijd is ze
meegegaan in de ontwikkeling der techniek. Omstreeks 10 jaar

geleden voer zij nog bedrijfsmatig in Duitsland.
AlgemeenBesturing:
buitenbesturing.
mogelijkAccommodatieMateriaal, kleuren: refit noodzakelijkMotor,
electra, waterBrandstoftank aantal: bunker en dagtank
(200l)Voortstuwing: schroef dia 150cmOverig: Eenvoudige
elektra-installatie, alles 24 V, lading via hoofdmotor.
UitrustingAnkerlier:
gereviseerd,
als
nieuwVeiligheidReddingsvesten: automaat

Basisinformatie
Merk :

Ex Sleepboot

Type :

17.30

Lengte (m) :

17.30

Breedte (m) :

4.65

Diepgang (m) :

1.80

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1906

Prijs :

42.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Not Paid

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

V-bodem

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

3.7

Haven :

Westerbroek

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Cummins

Bouwjaar motor :

1992

PK vermogen :

265

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Kruissnelheid :

14

Inhoud brandstoftank (liters) :

5200

Navigatie & Elektronica
Kompas :

Elektro-magnetisch

Marifoon :
Navigatielichten :
Radar :

Defect

Roerstandaanwijzer :

Interieur
Aantal kooien :

2

Aantal cabines :

2

Verwarming :

Volledige Omschrijving
Stoere sleepboot, voorzien van CVO (eind 2019) een
schip met werk, maar in goede conditie, motor1992!C
Opnieuw in de verkoop! Maar nu met een in november
afgegeven CVO. Het schip is technisch in goede
conditie, met een moderne motor. Er is werk aan het
schip, m.n. accommodatie en schilderwerk boven het
berghout. Het onderwaterschip is ook geheel behandeld
in november 2019 toen het schip droog stond voor de
keuring. Volledig gereviseerde ankerlier

De dolfijn was een stoomsleepboot, in de loop van de
tijd is ze meegegaan in de ontwikkeling der techniek.
Omstreeks 10 jaar geleden voer zij nog bedrijfsmatig in
Duitsland.
Algemeen
Besturing: buitenbesturing. mogelijk
Accommodatie
Materiaal, kleuren: refit noodzakelijk
Motor, electra, water
Brandstoftank aantal: bunker en dagtank (200l)
Voortstuwing: schroef dia 150cm
Overig:
Eenvoudige elektra-installatie, alles 24 V, lading via
hoofdmotor.
Uitrusting
Ankerlier: gereviseerd, als nieuw
Veiligheid
Reddingsvesten:

