Occasion PTS 31

EUR 205.000,=
Incl.BTW

Type
Kleur
Dek
CE
Motor
Electa motor
Afmetingen

PTS 31, 2017
Mettalic Champagne (E6515)
Esthec, Smoke
C, 8 personen
Steyr 279 PK 6 cil. inboard diesel
Electra motor 48 volt
Lengte 930 cm, diepgang 90 cm, breedte 298 cm, Stahoogte kajuit 190 cm

Voorzien van :
- 2 communicerende RVS dieseltanks ca 300 ltr, 2 maal ca 88 ltr schoonwatertank
- schroefas rvs 45 mm doorsnede
- Elektronisch toilet met vuilwater tank (60 lt)
- Boiler Isotherm SPA 40 ltr
- Douche en spoelbakje in toilet (warm en koud water)
- Douche (warm en koud water) op spiegel
- Keuken met spoelbak (warm en koud water), 2 pits elektrische kookplaat, ijsblokjesmachine
(Isotherm) en koelkast incl vriezer (Cruisz 42 lt). Keukenblad Hi-Macs
- Webasto diesel hetelucht verwarming (Air Top Evo 40)
- Raymarine Axiom 12” digitaal dashboard (navigatie, snelheid, diepte, motormanagement, radio)
- Radio Raymarine RMX5 (bluetooth) bediening binnen en op Raymarine scherm dashboard (4
speakers)
- Led verlichting kajuit, slaapkooien, toilet, boven kuipvloer. Ledverlichting in wand douche/toilet
- Acculader/omvormer 3500 watt (Mass Combi Ultra 48/3500-50), stopcontacten in keuken, toilet
en kajuit
- 12 volt USB aansluiting in kuip, gewone 12 volt aansluiting in kuip
- 1 maal startaccu 105 Amp, 1 maal huisaccu 200 Amp, 2 maal Mastervolt Lithium MLI Ultra
24/5000 (voor 220 en electra motor)
- spraykap (met uitritsbare voor- en zijkanten), dekzeil en statent. Nieberg N0032 (Bruin/Grijs)
- kussens in kajuit (Montego 04 sky, lever) en kuip (Buvetex Scarlet 32, oranje), zonnebed in kuip

-

Elektrisch in hoogte verstelbare stoelen kuip
Elektrisch te bedienen plexiglas zwemplateau, ingegraveerde naam (“Lumaere”) met ledlicht.
Trappetje voor aan spiegel
Kuiptafel teak (klapbaar)
Dakraam (hor en gordijn) en patrijspoorten (hor) in kajuit
Navigatieverlichting Led (SB, BB, Hek, Top)
Jettruster combi hek en boeg
hydraulische besturing
Elektrische gashendel
Zipwake automatisch trimsysteem 450S
Elektrisch te bedienen motorluik (gasveer)
stuurwiel rvs, zwart leer
Ruitenwisser BB/SB
Raam zwart hoogglans
Berghout nylon zwart
Touwsnijder op schroefas
Draadloze dodemansknop
Antifouling zwart
Bildgepomp elektrisch

