€ 37.500,-

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

Etap
€ 37.500,9.32 m
3.16 m
Polyester
1999

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Prins van Oranje Jachtbemiddeling
It Butlan 13
8621 DV Heeg
0515444550
www.prinsvanoranje.nl

Omschrijving
genavigeerd kan worden
Zeer nette Etap 30i met tandemkielDeze zeer nette Etap 30i
bevindt zich in zeer goede staat van onderhoud. Danzij de
tandemkiel van slechts 1 meter heeft deze Etap een zeer groot
vaargebied op zowel de binnenwateren als de Waddenzee. Danzij
de twee ruime hutten, een zithoek, een complete kombuis en
natte cel is dit de perfecte boot voor langere tochten met het hele
gezin. De boot wordt voortgestuwd door een 19 pk Volvo Penta
saildrive.
AlgemeenRoer: enkel balans roerBesturing: helmstok met een
verlengerNavigatie en electronicaOverig: Alle navigatieapperatuur
is via multiplexer + usb kabel te verbinden zodat via een laptop

Basisinformatie
Merk :

Etap

Type :

30i

Lengte (m) :

9.32

Breedte (m) :

3.16

Diepgang (m) :

1.00

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1999

Prijsstelling :

Onder Bod

Prijs :

37.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Helmstok

Hoogte (m) :

13.5

Haven :

In Verkoophaven

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

Md2020b

Bouwjaar motor :

1999

PK vermogen :

19

Aandrijving :

Saildrive

Branstofsoort :

Diesel

Kruissnelheid :

6

Inhoud brandstoftank (liters) :

50

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :
Roerstandaanwijzer :
Windmeter :
Log :

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

2

Koelkast :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Tuigage
Genua :

Volledige Omschrijving
Zeer nette Etap 30i met tandemkiel
Deze zeer nette Etap 30i bevindt zich in zeer goede
staat van onderhoud. Danzij de tandemkiel van slechts
1 meter heeft deze Etap een zeer groot vaargebied op
zowel de binnenwateren als de Waddenzee. Danzij de
twee ruime hutten, een zithoek, een complete kombuis
en natte cel is dit de perfecte boot voor langere tochten
met het hele gezin. De boot wordt voortgestuwd door
een 19 pk Volvo Penta saildrive.
Algemeen
Roer: enkel balans roer
Besturing: helmstok met een verlenger
Navigatie en electronica
Overig:
Alle navigatieapperatuur is via multiplexer + usb kabel
te verbinden zodat via een laptop genavigeerd kan

