Gulden Vlies 5.40
Prijs: € 19.950,00

Afmetingen:
Lengte o.a.
5,40 meter
Breedte
2,15 meter
Diepgang
0,45 meter
Standaard uitgevoerd met:










Polyester romp (blauw of crème)
Osmose preventie en antifouling
Aangehangen roer
Voor- en achterdek voorzien van antislip
Ankerbak
RVS gepolijst beslag
Massieve kabelaring
Teak stootlijst en stevenbalk
Ballast

Kuip:









Polyester kuip met vier opbergvakken
Kuipvloer voorzien van teaklook
Teaklook opstapjes
Teaklook op motorkist
Zitkussens met bies
Rugkussens met bies
Buiskap met achtertent
Stuurstand met stuurwiel

Techniek:




Ingebouwde Vetus 16pk dieselmotor
Speciale motorisolatie
Zware motorfundatie en dempers













Bullflex flexibele koppeling
Watergesmeerde schroefas
Brandstoftank 33 liter
Brandstofmeter
Onderhoudsvrije 55 Ah accu met
accubak en hoofdschakelaar
Elektrische lenspomp met vlotter
Hydraulische besturing met teak stuurwiel
Instrumentenpaneel met toerenteller,
urenteller en controle voor voltage,
oliedruk en temperatuur
Brandstofmeter
Navigatie verlichting
Schakelpaneel 12 volt

Vaarklaar pakket:






CE controle met CE-Keur
Eigenaars handleiding
2 Landvasten, 4 fenders, anker en
brandblusser
Naam en ligplaats geplaatst op de romp
Vlaggenstok met houder en Nederlandse
vlag
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Gulden Vlies 5.40
Opties:
Prijslijst
Techniek:


Touwsnijder

€

150,00

€
€
€

600,00
1.600,00
1.100,00

€
€
€
€

275,00
175,00
650,00
950,00

Aankleding:




Zonnedek met kussens
Dekzeil met strevel (kleur naar keuze)
Biminitop

Accessoires:





Zwemtrap
Losse koelbox met 12 volt aansluiting
Radio/cd speler
Alarmsysteem / Volg systeem

Wij leveren tevens een compleet service programma met o.a. winterstalling, onderhoud,
reparatie en haal en breng service. Proefvaart op afspraak is altijd mogelijk.
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
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