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

Jeanneau
€ p.o.a.
11.66 m
3.85 m
Polyester
1987

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Basisinformatie
Merk :

Jeanneau

Type :

Sunshine 38

Lengte (m) :

11.66

Breedte (m) :

3.85

Diepgang (m) :

1.90

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1987

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Voertuig Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Kilo :

5400

Soort kiel :

Vinkiel

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Jeanneau Yachts Fr.

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

2003

Bouwjaar motor :

1987

Soort motor :

Binnenboordmotor

PK vermogen :

28

Aandrijving :

Vaste Schroef

Branstofsoort :

Diesel

Kruissnelheid :

7

Inhoud brandstoftank (liters) :

80

Interieur
Stahoogte (m) :

1.85

Aantal cabines :

3

Toilet(ten) :

1

Douche buiten :

Warm En Koud

Vriezer :
Audio :

Philips

Verwarming :

Webasto Hete Lucht

Kooktoestel :

Elektrolux 2-pts

Oven :

Kardanisch

Waterdruk systeem :

Elektrische Pomp

Waterboiler :

Isothemo 40l

Watertank (liters) :

200

Veiligheid
Kooktoestel op gas met afvoer :
Radarreflector :
Bielspomp :
Brandblusser :
Reddingsboei :

Hoefijzer

Uitrusting
Anker :

Cqr Gegalvaniseerd

Bijbootje :

Lodestar Opblaasbaar

Bbm bijboot :

Suzuki Dp4 2,9 Kw

Zeilhoezen :

Zeilhuik, Genuahoes

Zwemtrap :

Aan Zwemplatform

Buiskap :

Blauw

Acculader :

Delphi

Omvormer :

Voltcraft

Windgenerator :

Windmolen

Walstroom aansluiting :

220v

Tuig
Aantal masten :

1

Materiaal mast :

Aluminium

Tuigagesoort :

Topgetuigd

Lieren :

Handmatig

Grootzeil :

2

Stormfok :
Genua :

2

Gennaker :

1

Navigatie & electronica
Dieptemeter :

Autohelm

GPS :

Autohelm

Kaartplotter :

Autohelm Navcenter

Kompas :

Plastimo

Navigatielichten :
Stuurautomaat/Autopilot :

Autohelm St6000

Windmeter :

Autohelm

Log :

Autohelm

Toerenteller :

Volvo Penta

Volledige Omschrijving
VERKOCHT Algemeen: De Jeanneau Sunshine 38 combineert prestatie met comfort en is ontworpen als een van de eerste
performance cruisers. De snelle romp ( glasvezel / Kevlar composiet) en sterke tuigage bieden een hoog snelheidspotentieel.
De verlengde achterspiegel is uitgerust met een zwemplatform, buitendouche en biedt de recreatieve zeiler tevens de
mogelijkheid een bijboot mee te nemen. Het dek is voorzien van flexiteak wat voor een uitstekende grip zorgt. De lijnen zijn
vanuit de kuip te bedienen, vallen zijn allemaal in 2012 vervangen. De uitrusting aan dek is prima, met op de kuiprand een
paar stevige ST schootlieren, twee vallieren op het kajuitdak (waarvan 1 elektrisch), overloop voor grootschoot trim op het
brugdek en trimbare backstag. Vanaf het stuurwiel is er goed zicht op de navigatie apparatuur aan weerszijden van de
kajuitingang. De buiskap met glazen scherm geeft beschutting tegen de elementen. Het anker is op een ankerrol geplaatst,
voorzien van lijn en ketting met een handmatige ankerlier. De bijboot met Suzuki buitenboordmotor, kuipkussens en
afneembare teakhouten kuiptafel behoren tot de inventaris. Deze Jeanneau Sunshine 38 is altijd in privÃ© eigendom
geweest en is voorzien van complete documentatie.
Interieur: De teakhouten betimmering van het interieur is bijzonder fraai. De salon heeft twee comfortabele zitbanken met in
het midden een solide klaptafel. Aan stuurboord bevind zich een navigatiehoek met kaartentafel en aan bakboord een
L-vormige kombuis, met dubbele spoelbak, kardanisch kooktoestel met oven, bovenlader compressor koelbox en diverse
kasten. Er zijn 6 vaste slaapplaatsen, verdeeld over twee afsluitbare achterhutten en een voorhut

Volledige Omschrijving
met v-bed. De hutten zijn ieder voorzien van handige opbergkasten. In de salon zijn nog 4 extra slaapplaatsen te realiseren.
De natte cel bevind zich voorin aan bakboord en is uitgerust met een handmatig pomptoilet, wastafel en diverse kastjes.
Deze Sunshine 38 is tevens uitgerust met een hetelucht verwarming. Diverse dakluiken en patrijspoorten zorgen voor extra
ventilatie.

