Crossover 33

Occasion
Verkocht
Merk :
Type :
Bouwjaar :
Materiaal :

Crossover
33
2007
Polyester

Lengte :
Breedte :
Diepgang :
Kiel :

10.05
3.44
1.00

Een impressie van het schip gemaakt door Yachtvision van een zusterschip:
<iframe
width="420"
height="315"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

src="https://www.youtube.com/embed/uO_e3MYnF9I"

Dit jacht van zeer hoogwaardige kwaliteit, alleen de allerbeste materialen, gekoppeld aan goed
vakmanschap, zijn er in verwerkt, is gebouwd door Nick Brown Yachting Company. De
waterverplaatsing is ca. 5500 kg en de doorvaart hoogte is ca. 160 cm. indien alles gestreken is. De
speciaal door Vripack ontworpen V-bodem staat borg voor een comfortabel vaargedrag. Maximum
snelheid 30 knopen. Deze Crossover van tweede particuliere eigenaar verkeert in excellente
conditie, het schip heeft iedere winter binnen gestaan, altijd op zoet water gelegen en is zeer

zorgvuldig onderhouden.
Btw-verklaring is aanwezig.
Bezichtiging op afspraak.
<a href="http://www.krijgsman.nl/brochure crossover 33.pdf">Via deze link kunt u de orginele folder
downloaden</a>
Kenmerken
Naam schip; DRAGONFLY
Kleur; gebroken wit
Bouwnummer; NL-NBY33005G707
Motornummer; 2006 018 122
Registratienummer; 57-26-YL
Motor(en)
Aantal
Merk
Pk
Brandstof
Volvo D6, 6 cylinder dieselmotor (350 pk)
Motoruren; ca. 590
Volvo QI ct 600 (5 pk) boegschroef
2 Gescheiden waterafscheiders/groffilters
Hydraulische besturing
Roerstand aanwijzer
Kuipuitrusting
Flexiteek op gangboorden, zonnedak
Teak potdeksel met r.v.s. inleg
R.v.s. zeereling en r.v.s. handgreep op
10 Verzonken kikkers
Teaktafel in de kuip, opklapbaar
Kappen, huiken en hoezen
Kuiptent
Bimini
Diverse screens
Navigatie apparatuur
Raymarine C 80 GPS/Plotter
Raymarine ST 60 tridata
Icom IC-M505 marifoon in kajuit
Handheld marifoon bij stuurstand
Navigatie verlichting, lopolight,
Electra
Mastervolt Mass 12/60 acculader
Mastervolt: Masterlink; MICC
Mastervolt Mass 12/2000 omvormer
Walaansluiting 230V

1
Volvo D6
350
Diesel
met EVC en hekdrive met power trim
met eigen 50Ah accu
type SWK 2000/5U

alle vloeren en op het zwemplateau
kuiprand en zonnedak

log-diepte-snelheid

BB, SB en ankerlicht

met walstroomkabel

2 x 200 Ah en 2 x 120 Ah accu
Diverse 230 V stopcontacten
Sfeerverlichting in de kuip
Docking lichten
Interieur
Indeling; kuip, kajuit, toilet/douche
en voorpunt
Slaapplaatsen; 2 x voorin en
2 x dinette (tafel in hoogte instelbaar
Rond vluchtluik boven slaaphut
Binnenbetimmering; bamboe en
massief mahonie delen
Rode, stoffen bekleding
zit en rugkussens
Kombuis
Koelkast (onder dinette)
Wallas 2 pits kooktoestel (diesel)
Hi-macs aanrechtblad met rvs spoelbak
Water & sanitair
Boiler, ca. 50 ltr, op de motor en 230 V
Waterdruksysteem, 12 V
Douche, binnen en buiten (zwemplateau) extra ventilatie/vluchtluik in douche/toiletruimte
Elektrisch toilet
Tanks
Brandstoftank; 2 x rvs, elk 340 ltr
vulopening stuur- en bakboord
Watertank ca. 265 ltr
Vuilwatertank ca. 150 ltr, dek afzuiging en buiten loospomp en geurfilter
Comfort aan boord
Zit en rug kussens in de kuip
Luxe matrassen en lattenbodem
bed voorpunt
Verstelbare stuurstoel
Verstelbaar stuurwiel
Radio/CD met afstandbediening
TV, (nieuw 2014) met digitenne
Furtronic FRC70 Radio/DVD/LCD TV
in slaapgedeelte
Webasto AT 3500 hetelucht verwarming
Veiligheid
Zwemtrap; 2 x(vast en los)
Lenspomp; 2 x automatisch elektrisch
en 2 x handmatig
Brandblusser, 2 stuks
Automatisch brandblussysteem
motorruimte. Fire Pro FP 200
Reddingsboei met werplijn
Verbandtrommel
Overige
10 Kg rvs anker met ca.30 mtr rvs ketting
Elektrische ankerlier met afstandbedieningen boegbeslag
Dekwaspomp bij ankerkluis
Stootwillen en landvasten
Scheepshoorn

Kluis

