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

Saga
€ p.o.a.
12.04 m
3.47 m
Polyester
2020

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Melior Yachts
Syl 12
8493 LL Terherne
+31620002312
www.melioryachts.com

Omschrijving
De Saga 385 is het nieuwe model als vervanger van de 365. Door
zijn ruimte en Scandinavische kwaliteit een fantastische schip voor
Europese wateren!De Saga 385, de vervanger van de Saga 365, is
voor het eerst geintroduceerd in 2019 en biedt een geweldig
verblijf, comfort, een geweldige zeewaardigheid, een verbeterd
brandstofverbruik en een hogere kruissnelheid dan de kleinere
Saga modellen.
De boot is uitgevoerd met een enorm ruime achterkuip met een
nieuwe grote U-bank. De middenhut is meer dan 3 meter lang en
heeft een hele grote slaapcabine met twee grote en ruime
slaapplaatsen. Tevens is er een grote badkamer met aparte

douchecabine aanwezig. De stahoogte is gemiddeld genomen ruim
2mtr hoog, wat de ruimte in de boot ten goede komt.
De motorisering is nauwkeurig gekozen waardoor de boot stabiel
in het water ligt maar ook power heeft om het gas open te
trekken. Eerdere boot tests in verschillende magazines hebben dit
aangetoond en becijfert met een zeer goed resultaat.

Basisinformatie
Merk :

Saga

Type :

385 - Edition Walnut Interior

Lengte (m) :

12.04

Breedte (m) :

3.47

Diepgang (m) :

1.10

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2020

Prijsstelling :

Op Aanvraag

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

V-bodem

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

2.95

Haven :

In Verkoophaven

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

D6

PK vermogen :

435

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Kruissnelheid :

3,1 Ltr/min @ 25,6knots (3500rpm) / 0,74 Ltr/min @ 5,4knots (1000rpm)

Inhoud brandstoftank (liters) :

600

Boegschroef :

Electric

Hekschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Navigatielichten :
Radar :
Roerstandaanwijzer :
Log :

Interieur
Aantal kooien :

2

Aantal cabines :

Stahoogte 2mtr !!

Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Buiskap :
Acculader :
Omvormer :

Veiligheid
Bielspomp :

In Zwemplatform

Volledige Omschrijving
De Saga 385 is het nieuwe model als vervanger van de
365. Door zijn ruimte en Scandinavische kwaliteit een
fantastische schip voor Europese wateren!
De Saga 385, de vervanger van de Saga 365, is voor het
eerst geintroduceerd in 2019 en biedt een geweldig
verblijf, comfort, een geweldige zeewaardigheid, een
verbeterd brandstofverbruik en een hogere
kruissnelheid dan de kleinere Saga modellen.Â
De boot is uitgevoerd met een enorm ruime achterkuip
met een nieuweÂ grote U-bank. De middenhut is meer
dan 3 meter lang en heeft een hele grote slaapcabine
met twee grote en ruime slaapplaatsen. Tevens is er een
grote badkamer met aparte douchecabine aanwezig. De
stahoogte is gemiddeld genomen ruim 2mtr hoog, wat
de ruimte in de boot ten goede komt.
De motorisering is nauwkeurig gekozen waardoor de
boot stabiel in het water ligt maar ook power heeft om
het gas open te trekken. Eerdere boot tests in
verschillende magazines hebben dit aangetoond en
becijfert met een zeer goed resultaat.
Â

Algemeen
Besturing: Hydraulisch
Accommodatie
Materiaal, kleuren: Walnoten hout
Verblijfsruimtes: Plafond inclusief 2x groot schuifdak
met zonwering
Hutten: Stahoogte 2mtr !!
Stahoogte: Overal 200cm. Inclusief voorste slaapcabine
en douchecabine!
Motor, electra, water
Bouwjaar: 2021
Koeling: Gescheiden, watergekoelde uitlaat
Voortstuwing: Schroefas Ã˜55mm met Clemens Marine,
Hyperfo 5-blads schroef 23x22mm
Warm water: Boiler 60 liter (230V)
Uitrusting
Zwemtrap: In zwemplatform
Zwemplatform: Voorzien van kunstof teakvloer incl. en
treden richting het gangboorden..
Overig: Kuip voorzien van teakhouten vloer en geoliede

