Salgsopstilling fra Nordfyn Marine
Ring og aftal tid for besigtigelse på telefon 40 20 70 34 – svarer altid.

See Trawler 36 evt. til
beboelse
Sags nr. 12989

Båddata:
Årgang 1991
Byggenummer FMY36711G191
Værft Taiwan
Byggemateriale Glasfiber
Længde 12,08m
Bredde 4,05 m
Dybdegang 1,20 m
Deplacement Ca. 9.500 kg
Køl form/vægt Deplacement
Skrogfarve Hvid
Dæk Teak
Antal køjer 6

Pris: 698.000,-

Pantry Ja
Kogeapparat Gaskomfur m/ovn (rustfri) + El miniovn m/grill
(rustfri)

Beskrivelse

Vask Ja
Knækspantskrog af håndoplagt glasfiber, langkølet med
beskyttelse af skrue, dækshus udført af isolerende konstruktion
Køleskab Ja 80 ltr. kompressorkøleskab med frostbox (12+230v.)
med balsa og glasfiber, stor flybridge, båden har hhv. varmtluftsfyr +Ekstra Frigor 55 ltr. køleskab m/frost (230v.)+12v. kølebox til
og vandbåren Stroco fyr, så den er med dens store rummelighed
flybridge
absolut velegnet til beboelse.
Toilet Ja 2 stk. m/tank, badekar.
Forskib med 2 gode køjer, separat toiletrum, pantry med dinette
arrangement, stort styrhus med vinkelsofa, styreplads og udgang i Diverse
begge sider til sidedæk, stor agterkahyt med dobbeltseng i midten Dæksudstyr Søgelænder, stor badeplatform, badelejder, manuelt
og separat toiletrum med badekar.
ankerspil m/anker og 50 ltr. kæde, rustfri davider m/udlæg,
En båd velegnet til store lange sommertogter for den
pladskrævende familie, eller til beboelse.
Desuden medfølger
Kompas
Kompas flybridge
2 stk. Garmin kortplotter
Tablet til søkort
Humminbird ekkolod
Robertson AP2500 autopilot
Rorindikator
Vetus bovpropel
Vindmåler
Radar reflektor
Windex
Oliefyr
Stroco centralvarme oliefyr
Lille 12v. olieradiator
Affugter
Isterningemaskine
Støvsuger

fenderholdere, fendere, bådshager, fiskestænger.

Motorspecifikationer:
Type Cummins Marine 6BT5,9-M
Årgang 1991
HK 210
Cyl. Antal 6
Sejltimer 2337
Stand God
Brændstof Diesel
Marchfart 7-8 knob
Topfart 9 knob
Gear Hydraulisk Twin Disc med flexkobling og 50 mm. aksel m/4

Tv+tv antenne
Div. service
K+V trykvand
K+V dusch på badeplatform
Ildslukker
Redningsveste
Mini brandbox
Schatz ur og barometer
Landstrøm med HFI og m/indbygget el-måler og
landstrømskabel
Inddækning til front vinduer i styrhus
Bimini top til flybridge
Sommer overdækning flybridge
Løst bord til agterdæk eller flybridge
Hynder flybridge
Trawlermast med støttesejl, kan ligges ned
Targabøjle i rustfri stål med lanterner, kan ligges ned
2 x 650 ltr. brændstoftank
2 x 280 ltr. ferskvandstank
100 ltr. holdingstank og macerator pumpe

bladet propel
Diverse 2600 omdr., thermostatreguleret to kreds køling med
optisk og arkustisk alarm også for oliekontrol, dieselforfilter,
vandudskiller, vandkølet udstødningssystem med vandsamler og
tilbageløbsventil.
Reservepropel, rustfri ror med hydraulisk styring og nødrorpind.
1×140 amp. startbatteri, 4×120 amp. forbrugsbatterier, 1 x 120
amp. bovpropel batteri, mastervolt 35 amp. lader (2007), masser
af ekstra tilbehør, filter mm.

Bådens stand God stand
Kan evt. byttes med

Nordfyn Marine tager forbehold for evt. fejl i informationer.
Nordfyn Marine . Stationsvej 24 . 5450 Otterup . Telefon 40 20 70 34 . E-mail: info@nordfyn-marine.dk

Ring og få en snak
om dine muligheder
for salg af båd.
Fast salærpris
Ingen skjulte omkostninger
Ingen markedsføringsomkostninger
Ingen start gebyr

