Alubat OVNI 365

Occasion
Verkocht
Merk :
Type :
Bouwjaar :
Materiaal :

Alubat Ovni
365
2006
Aluminium

Lengte :
Breedte :
Diepgang :
Kiel :

11.94
3.92
0.80
Integraal midzwaard systeem

Deze Ovni 365 is in 2006 door ons geleverd aan een Nederlandse eigenaar, die de boot uitsluitend
particulier heeft gebruikt. Het kersenhouten interieur (standaard is eikenhout) is bijzonder fraai. De
boot is van nieuws af aan, vanaf de waterlijn geïsoleerd, waardoor het prettig toeven is in voor- en
najaar.
Bezichtiging op afspraak.
Kenmerken
Scheepsnaam: ONRUST
Bootnummer: ALU 36505G606
Motornummer: 5102000911
Motor(en)

Aantal
1
Merk
Volvo D 2.40
PK
40
Brandstof
diesel
Voortstuwingssysteem; schroefas
3 blads vaste schroef
Startonderbreker op motor
Aantal motoruren; onbekent
motorurenteller defect
Laatste motorbeurt; mei 2017
jaarlijks professioneel onderhouden
Zeilen, tuigage, dekuitrusting
Doorgelat grootzeil, met lazy jacks
rail op mast met karren met kogellagers
1e en 2e reeflijn (1 lijn systeem) vanuit de kuip en 3e via haak halshoek en reeflijn
Rolgenua
Halfwinder met cocon
Kotterstag voorbereiding, mast bevestiging en de putting aan dek
Bakstag voorbereiding, puttingen aan dek
Vaste neerhouder
Spinnakerboom, mastbevestiging
Spinnakerpakket, zonder spinnaker
Traploos verstelbare leiogen vanuit kuip
Dubbele dekblokken met stopper
voor genua schoten
Grotere vallieren, Lewmar 34 AST
Grotere genualieren, Lewmar 48 AST
Aluminium instrumentconsole bij kajuitingang
Kikkers en handgrepen gelast i.p.v. met bouten
Kikkers gelast op vleugelsteunen
Aluminium stootlijst aan romp gelast
Achter ankerrol met kikker
2 Luiken op kajuitdak i.p.v. vaste ramen
Elektrische ankerlier
3 Kleur lantaarn met wit ankerlicht
Kuipuitrusting
Stuurstand met kompas en instrument console
Teak op de kuipbanken
Teak rooster op kuipvloer
Teak kuiptafel, klapbaar, aan console
Buitenboord motorsteun op hekstoel
Bakskist is voorzien van houten vloer,
houten schap langsscheeps
Afsluitbare reddingsvlotkist bij spiegel
Kappen, huiken en hoezen
Sprayhood met r.v.s. frame en grijpbeugel
Lazy bag
Rolgenua hoes
Navigatie apparatuur
Kompas op stuurstand
Raymarine ST 60 log/snelheid
console bij kajuit ingang

Raymarine ST 60 dieptemeter
console bij kajuit ingang
Raymarine ST 60 windmeter
console bij kajuit ingang
Raymarine ST 7002 stuurautomaat met Rate Gyro kompas, console op stuurstand
Raymarine draadloze Smartcontroller
tbv stuurautomaat
Raymarine Ray 54E marifoon
Furuno 32 GPS bij kaartentafel
Watcheye AIS transponder met eigen
GPS en marifoon antenne op de vleugel
Electra
Acculader met 230 V walaansluiting
Start accu, 72 AH
2014 vernieuwd
3 x Service accu, ieder 100 Ah
2014 vernieuwd
Mastervolt Mass G1-3.6 scheidingstrafo
Mastervolt Mass-Sine 800 W omvormer
4 x Extra leeslampjes in salon
Dubbel 230 V stopcontact kaartentafel
Interieur
Voor indeling, zie plattegrond
Aantal cabines
2
Kersenhouten interieur i.p.v. eikenhout
Aantal slaapplaatsen
7 (inclusief uitschuifbare salonbank aan b.boord )
Isolatie vanaf de waterlijn
Matrassen voorkajuit vervangen door
betere kwaliteit matrassen
Lattenbodem, voor-en achterkajuit
Kombuis
Surrell aanrechtblad, op kast zwaardkast en op toiletmeubel, i.p.v. standaard formica
Wegkapbare kombuis vergroting tussen kombuis en zwaardkastkast
2 Pits kooktoestel met oven (gas)
Koelbox 12V, bovenlader
in keukenblok
Water & sanitair
Boiler (22 ltr.) op motor en 230V
Onderwaterlijn closet
2014 vernieuwd
Tanks
Watertanks, ca. 320 ltr.
Brandstoftank, ca. 180 ltr.
Vuilwatertank, ca. 80 ltr.
Comfort aan boord
Webasto Airtop 3500 heteluchtverwarming
Radio met speaker
Veiligheid
4 Persoons reddingsvlot
moet gekeurd worden
Reddingsboei
2 x Brandblusser
Overige
Delta anker met 40 mtr. ketting

Stootwillen en landvasten
4 x Lierhandel
Gasfles met drukregelaar

