€ 69.000,-

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

Fairey Swordsman 33
€ 69.000,10.1 m
3.5 m
Composiet
1973

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Doeve Makelaars & Taxateurs
Westhavenkade 87c C
3133 AV Vlaardingen
0102489830
http://www.doevemakelaar.nl

Basisinformatie
Merk :

Fairey Swordsman 33

Lengte (m) :

10.10

Breedte (m) :

3.50

Diepgang (m) :

0.90

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1973

Prijs :

69.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Romp :

Composiet

Rompsoort :

V-bodem

Tonnage (kg) :

6,5 Ton

Hoogte (m) :

3.1

Haven :

Omgeving Rotterdam

Land haven :

Nederland (nl)

Motor
Merk :

2x Perkins Sabre 2x M225 Ti Circa 1997

PK vermogen :

2x 225 Pk 2x 165 Kw

Aandrijving :

2x 3 Blads Schroef

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

2x 6

Uren :

900

Inhoud brandstoftank (liters) :

2

Interieur
Aantal kooien :

Achter: 1x 2-pers Voor: 2x 1-pers 1x 1-pers

Toilet(ten) :

Achter: 1x Handpomptoilet Wasbak Wasbak Met Warm & Koud Stromend Wate

Koelkast :

24 Volt (2015)

Verwarming :

Webasto Hetelucht Verwarming Op Diesel

Uitrusting
Anker :

Lofrance Elektrisch Ankerlier Ankerketting Roestvast Staal Bruce Anker Via Boeg

Acculader :

Sterling Power Pro Charge D Acculader 24/25

Omvormer :

1x Omvormer Alfatronix Pv6s 1x Omvormer Vtronix Pv6l 1x Omvormer Vtronix

Veiligheid
Bielspomp :

3x Elektrische Pomp 2x Handpomp

Volledige Omschrijving
Een Engels snel varend herenjacht (top ca. 28 knopen) met kuip, voorkajuit en achterkajuit. Ze is voorzien van 2x 225 Pk
Perkins Sabre diesel motoren die beiden pas ca. 900 uur op de teller hebben staan. De bouwwijze van het schip maakt het
een zeer degelijk schip waarbij de mahonie romp gelamineerd is (6 tot 9 lagen) die vervolgens vacuÃ¼m in de oven is gegaan.
Deze dame is professioneel onderhouden en gereed voor een nieuwe eigenaar om mee weg te varen. Ze is in september
2020 nog technisch nagezien door de werf en voorzien van anti fouling en nieuwe anodes. Het is een motor jacht dat
gebouwd is om ook op zee veilig mee uit de voeten te kunnen. De achterkajuit is voorzien van een 2-persoons bed, toilet en
wasbak met warm en koud water. De voorkajuit is voorzien van een zitgedeelte, kombuis, natte cel met toilet en
handdouche en een 2x 1-persoons bed en langszij nog een 1x 1-persoons bed. De kuip is overzichtelijk ingericht. Het teak
dek verkeert in een goede staat van onderhoud. In onze ogen een aanrader voor iemand die iets anders zoekt dan een (snel
varende) sloep of salonboot maar wel een klassieke uitstraling wenst en daarbij ook de mogelijkheid wil behouden om op het
grote water te varen. De volledige informatie van dit schip vindt u op www.doevemakelaar.nl of als u gelijk de volledige
informatie van dit schip wil bekijken door hier te klikken.
Geschikt voor / als: recreatie vaartuig sportboot binnenwateren geschikt voor ruime wateren Algemene informatie: goede
vaareigenschappen
Bouwwijze: achterkajuit brede gangboorden kikkers open kuip voorkajuit waaiersteven Ramen: aluminium raamprofielen
Zwemplatform: roestvast staal met teak
Kombuis / keuken:

Volledige Omschrijving
langsscheeps Kooktoestel: 2-pits kooktoestel roestvast staal op gas Werkblad: teak houten werkblad Wasbak: roestvast
stalen wasbak Waterkraan: warm & koud stromend water
Besturing: stuurwiel hydraulisch
Navigatie apparatuur: Raymarine C80 kaartplotter / GPS / radar Raymarine ST60 echolood / dieptemeter Raymarine ST60
log / snelheid Raymarine ST60 windrichtingmeter Shipmate marifoon met DSC Navtex 2x thermometer 2x urenteller
navigatieverlichting radio / CD hoorn slingerruit
Betimmering: teak interieur Badkamer: Voor: wasbak met warm & koud stromend water handdouche in 1 ruimte tezamen
met het toilet
Zwemtrap: roestvast staal met teak Bijboot: bijboot Johnson buitenboord motor 4 pk Veiligheid: reddingsvlot reddingsboei
Stroomvoorziening: 24 Volt Aardlek schakelaar: aanwezig
Aanvullende informatie: motorkruiser AK klassieke lijnen halfglijder kettingbak Zeer geschikt om de Europese kanalen en
rivieren te bevaren. Zeer geschikt om in Frankrijk de kanalen en rivieren te bevaren. Zeer geschikt om de kustwateren te
bevaren. Drinkwatertank (ca.): 1x 200 ltr polyester tank(s) Aanvullende informatie: afdekkleed over bijboot dekdouche
Waterdruksysteem: elektrische waterpomp Gas systeem: ja, fles(sen) in gasbun Cabriokap: cabriokap roestvast stalen

