€ 14.900,-

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

Grundel
€ 14.900,7.35 m
2.45 m
Staal
1960

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Goed onderhouden stalen Grundel met nieuwe zelen en 4
slaapplaatsen
Prachtige platbodem
onderhouden

type

Grundel

7.35

lang

zeer

goed

Staat in de loods te schitteren nieuw in de lak, een plaatje en klaar
voor het ruime sop
Schip is tot half April in de loods te bewonderen, daarna gaat zij te
water

Afgelopen jaar is het schip kaal gestraald en in 7 lagen primer
gezet tot en met het vlak.
Schip heeft nieuwe zeilen en een sterke Nanni diesel van 23 pk
met schroefas met een bouwjaar van 1994
Motor loopt perfect.

Basisinformatie
Merk :

Grundel

Type :

Platbodem

Lengte (m) :

7.35

Breedte (m) :

2.45

Diepgang (m) :

0.45

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1960

Prijs :

14.900,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Platbodem

Helmstok of stuurwiel :

Helmstok

Haven :

Brouwershaven

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

3.90 H

Type :

3.90 H

Bouwjaar motor :

1994

PK vermogen :

23

Aandrijving :

Shaft

Branstofsoort :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

50

Interieur
Aantal kooien :

2

Toilet(ten) :
Verwarming :
Kooktoestel :

Nieuwe Gasslang

Uitrusting
Acculader :

Navigatie & electronica
Kompas :

Druppellader

Volledige Omschrijving
Goed onderhouden stalen Grundel met nieuwe zelen en
4 slaapplaatsen
Â
Prachtige platbodem type Grundel 7.35 lang zeer goed
onderhouden
Staat in de loods te schitteren nieuw in de lak, een
plaatje en klaar voor het ruime sop
Schip is tot half April in de loods te bewonderen, daarna
gaat zij te water
Afgelopen jaar is het schip kaal gestraald en in 7 lagen
primer gezet tot en met het vlak.
Schip heeft nieuwe zeilen en een sterke Nanni diesel
van 23 pk met schroefas met een bouwjaar van 1994
Motor loopt perfect.
Heeft 4 slaapplaatsen, 2 voorin en 2 op de banken
Een mooi en warm interieur met mooie bronzen
poorten
Ramen: Ramen zijn van Brons
Doorvaarthoogte normaal: 830
met een straalkachel op gas
Overig: Gewicht van het schip is geschat tussen de
2000 en 2500 kg
Heeft een Porta Potti toilet
De doorvaar hoogte is 8 mtr 30
Brandstoftank is van RVS
Accommodatie
WaterdruksyteemÂ
Kooktoestel & brandstof: nieuwe gasslang
Motor, electra, water
Een gezellige kuip met mooie kussens waar ruimte is
Er is ook een dekzeil over het hele schip, het zeil is inWatersysteem: Dompelpomp
voor zeker 6 personen
Temperatuurmeter: Alarm voor temperatuur
twee stukken.
Overig: Navigatie verl
De zwaarden zien er prachtig en stoer uit, ze zijn van
Â
eiken dus onverwoestbaar
Navigatie en electronica
Overig: Walstroom
Â
Schip is gaffelgetuigd met 1 mast van aluminium

Algemeen

De zeilen zijn nieuw van Dracon en van de Vries.

