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

Fairline 58 Squadron

SUPER STAND Sags nr. 13141

Pris: 3.675.000,-
Beskrivelse

Stor og rummelig yacht, absolut velegnet til lange sommertogter 
for den pladskrævende familie.

Båden er solgt første gang i Januar 2006 og nuværende ejer er 2. 
ejer på båden og har opdateret yachten med luksus betonet 
udstyr, så den i dag fremstår up-to date med hvad der skal til for at
gøre det behageligt at være ombord på denne rummelige yacht.

Havnemanøvren foretages som en leg med de 2 store D12 Volvo 
maskiner som yder 715 hk. på hver motor, de styres med elektrisk
gear/gas greb og tilmed er der bovpropel og agterpropel.

Her er udbudt en attraktiv yacht til en favorabel pris.

Båddata:

Søsat 2006

Byggenummer GB-FLN10655I405

Værft  Fairline - England

Byggemateriale Glasfiber

Længde 17,93m 

Bredde 4,85 m 

Dybdegang 1,40 m. 

Deplacement ca. 22.300 kg.

Køl form/vægt Deplacement

Skrogfarve Hvid

Dæk Hvid

Antal køjer 6 (3 dobbelt kahytter) 

Pantry Ja

Kogeapparat 4 blus keramisk (230v.) 

Vask Ja 

Køleskab Ja 3 stk.

Toilet Ja 2 stk. elektrisk m/tank og dusch 

Diverse 

Dæksudstyr  Søgelænder, badelejder, elektrisk ankerspil, anker, 
fendere og tovværk.  

Desuden medfølger

Raymarine RL84 CRC i styrhus
Raymarine RL 80c på flybridge
Raymarine G-serie kurs computer (pilot med 
gyrokompas)
Raymarine DSC VHF radio
Sidepower 155 kg. bovtruster (2006) bliver opgraderet til
170 kg.
Sidepower 170 kg. agtertruster (2010)
Remotecontrol til Sidepower samt Raymarine 
styremaskine
Elektrisk gear/gas
Ekstra styre manøvre på agterdæk
Volvo EVC display
2 Eberspächer D5W oliefyr

Motorspecifikationer:

Type 2 x Volvo D12-715 EVC 

Årgang 2006

HK 2 x 715

Cyl. Antal 2 x 6

Sejltimer ca. 630

Stand Gode

Brændstof Diesel

Marchfart 25 knob



K+V trykvand
Onan 17,5 kw. diesel generator anlæg
Kombineret vaskemaskine/tørretumbler
3 køleskabe
Teakdæk på sidedæk, agterdæk og flybridge
350 kg. elektrisk landgangsbro
Vandtætte højttalere i cockpit og på flybridge
43” Smart tv i salon
13” LCD tv og radio/CD7DVD i 3 kahytter
KVH TracVision G4
Ferskvands dæksspul
Bose 321 lydsystem i salon
Blåt ”humørbelysning” langs dæk og på flybridge, samt 
undervandslys agter
5 delt air-conditioning anlæg med reverse cyckling 
funktion
Værdiskab i master kabine
Is maskine på flybridge og elektrisk grill
Vandtanke 1008 ltr.
Dieseltanke 2727 ltr.
Holdingstank 250 ltr.
CE godkendelse B-Offshore

Topfart 32 knob

Gear ZF hydrauliske m/faste aksler og 4 bladet propeller 

Diverse  Ferskvandskølet, batterier, lader. 

Bådens stand Flot og velholdt yacht.

Kan evt. byttes med Ingen bytte

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
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