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

Boarncruiser 1000 Sags nr. 13152
Båddata:

Årgang 1996

Byggenummer 

Værft  De Boarnstream - Holland

Byggemateriale Stål

Længde 10,10 m 

Bredde 3,55 m 

Dybdegang 0,90 m. 

Deplacement ca. 7.000 kg.

Køl form/vægt Deplacement

Skrogfarve Hvid

Dæk Teak

Antal køjer 5

Pantry Ja

Kogeapparat 3 gasblus og separat ovn

Vask Ja 

Køleskab Ja m/frost

Toilet Ja m/dusch og tank

Diverse 

Dæksudstyr    Søgelænder, badeplatform, badelejder, ankerspil
m/anker, fendere, fenderholdere og tovværk. 

Pris: 411.000,-
Beskrivelse

Hollandsk kvalitets motor cruiser i super god stand! 
Velproportioneret familie båd med fem sovepladser. Du entrerer 
skibet via et lækkert højt agterdæk med fantastisk 360 graders 
udsyn. Bred nedgang til rumeligt styrhus med sofa hjørne og flot 
lysindfald gennem store vinduer, fint åbent bundet sammen fortil 
med køkken og salon. Velindrettet køkken med alt hvad hjertet 
begærer, 3 blus og separat ovn, koldt og varmt vand og køl med 
frys. Åbent køkken til lounge med med stor rundbue sofa med 
bord som kan sænkes til køje. Agter finder man master bedroom 
med to separate køjer og toilet med bad, begge dele i fin skik. 
God sejl økonomi, med et forbrug på kun 4L/timen ved 6,5 knob. 
Hydraulisk styring både oppe og nede, med to separate systemer.
Kapacitet brændstoftank 350L og vandtank på 300L. Alt i alt et 
pragteksemplar, lige til at starte op og stævne mod horisonten, 
kun ventende på nye glade ejere.

Dejlig rummelig og lys motorbåd, stort agterdæk hvor der også 
kan sejles og styres fra.

Båden er nem i havnemanøvre med bovpropel.

God båd til et par, kanalsejlads eller beboelse.

Evt. havneplads i København kan overtages efter nærmere aftale.

Desuden medfølger

Garmin kortplotter
Ekkolod
VHF radio

Motorspecifikationer:

Type Iveco



Wallas oliefyr
K+V trykvand
Bovpropel
Hydraulisk styring
Brandslukker
230v. landstrøm
Sprayhood på agterdæk der kan lukkes helt 
Brændstoftank 350 ltr.
Vandtank 300 ltr.
Holdingstank

Årgang 1996

HK 85

Cyl. Antal 4

Sejltimer 

Stand God

Brændstof Diesel

Marchfart 6,5 knob

Topfart 7 knob

Gear Fast aksel m/3 bladet propel 

Diverse   Ferskvandskølet, batterier, lader, forbrug v/marchfart 
ca. 4 ltr./timen. 

Bådens stand God stand

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


