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

Fritidsfartøj
Sags nr. 13068

Pris: 48.000,- 
Beskrivelse

Fritidsfartøj velegnet til mange formål, etc. arbejdsfartøj, 
dommerbåd for en sejlklub, havjagt, lystfiskeri eller til 
fritidssejlads, mulighederne er mange.

Båden trænger indvendig til kosmetisk opfriskning i noget træværk
og udvendig trænger den flere steder til at blive rustbehandlet og 
malet, men prisen er sat derefter og mulighederne er mange.

Man bør påregne at der skal laves en ny dieseltank samt at 
udstødningen på maskinen på sigt skal renoveres eller laves om 
til en våd udstødning, den kører på nuværende tidspunkt tør 
udstødning. (For den eller de rette personer er det en nem sag). 
Båden er sejlende og i brug i dag.

Den har de sidste ca. 14 år fungeret som klubbåd/dommerbåd for 
Bogense Sejlklub og ikke mindst også til at lægge turbøjer ud 
med, som det er et perfekt skib til, da det har det store agterdæk 
til at løfte opgaverne-samtidig med at båden ligger godt og stabilt i
vandet.

Båden er nem og håndtere i havnemanøvre da den er udstyret 
med en kraftig bovpropel, så alle kan faktisk håndtere 
havnemanøvre med fartøjet som kan sejles uden sejlerbevis.

Båddata:

Årgang Ubekendt

Byggenummer  One off

Værft  Ubekendt, One off

Byggemateriale Stål

Længde 10,40 m 

Bredde 3,05 m 

Dybdegang 1,30 m 

Deplacement Ca. 8.000 kg 

Køl form/vægt Deplacement

Skrogfarve Creme

Dæk Blå

Antal køjer 6

Pantry Ja 

Kogeapparat  Enkelt gasblus 

Vask Ja 

Køleskab Nej

Toilet Ja elektrisk (2018) m/tank 

Diverse 

Dæksudstyr  Søgelænder, badelejder, Lofrans elektrisk ankerspil,
fendere, tovværk. 

Desuden medfølger

Azimut elektrisk kompas
Geonav 7 wide GPS kortplotter
Clipper log/lod
Clipper wind
RO 4700 DSC VHF radio
Maxpower CT 80 bovpropel (24 volt)
Motorvarmer

Motorspecifikationer:

Type Volvo Penta D67

Årgang Ubekendt

HK 112 v/2400 omdrejninger

Cyl. Antal 6

Sejltimer Ubekendt



1000 watt inverter til 230v. Stand God stand (ren i smøreolie) 

Brændstof Diesel 

Marchfart 5 knob

Topfart 7-8 knob

Gear   WAF hydraulisk gear m/fast aksel m/3 bladet propel 

Diverse  Ferskvandskølet, 12+24 volt batteribank, 12+24 volt 
generator, 12+24 volt ladeapparat. 

Bådens stand Trænger til kosmetisk gennemgang.

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


	Beskrivelse
	Båddata:
	Motorspecifikationer:

