Rangeboat 46

Occasion
Prijs € 299.000,00
Merk :
Type :
Bouwjaar :
Materiaal :

Rangeboat
46
2015
Composiet

Lengte :
Breedte :
Diepgang :
Kiel :

14.00
3.75
1.00
Vaste kiel

Dit ultieme motorjacht voor de ex-zeiler verkeert in excellente conditie. Het zeewaardige, CE-B
gecertificeerde motorjacht is ontworpen door de vooraanstaande trimaran ontwerper Nigel Irens en
is composiet gebouwd, dus oersterk maar toch laag in gewicht. Met de 260 pk Yanmar dieselmotor
kan de boot een snelheid van 35 km per uur behalen. Het lage gewicht en de lange waterlijn staan
garant voor een laag brandstof- verbruik. Composiet, bestaande uit epoxy, glas en corecell schuim,
onder vacuüm aangebracht,is niet alleen licht en sterk maar, maar ook nagenoeg onderhoudsvrij.
Het dek en de kuip zijn afgewerkt met onderhoudsvrij Flexiteek. Dus de onderhoudskosten zijn- en
blijven ook op langere termijn zeer laag. De doorvaarthoogte met simpel te strijken, gestreken mast
is slechts 2.65 mtr. Ankeren gaat nagenoeg automatisch door een ingenieus anker-inklap-systeem.
Een zwaar uitgevoerde intrekbare boegschroef helpt u bij het manoeuvreren in kleine ruimtes. De
salon heeft ook met gesloten schuifluik de uitstraling van een serre, veel licht en nagenoeg uitzicht

rondom. De bouwwijze die automatisch voor goede isolatie zorgt, het dubbelglas en de Webasto
heteluchtverwarming maken het verblijf aan boord in voor- en najaar aangenaam. Het schip is zeer
geschikt voor langere reizen. De slaapkamers, bedden, keuken etc. zijn ruim bemeten en er is zeer
veel bergruimte. De praktische strakke, vlakke kuip, die door het directe contact met het water zeer
veel zeilers zal aan spreken is ruim en voorzien van een uitklapbaar zwemplateau met
wegneembare carbon zwemtrap, grote bakskisten en een bergplaats voor bijboot of reddingsvlot.
Uitgebreide uitleg bij de oplevering door eigenaar, bij wie u ook later terecht kunt met u vragen.
De vraagprijs is inclusief aantoonbaar betaalde B.T.W. en het CE-document is aanwezig.
Bezichtiging op afspraak.
Kenmerken
Bouwer; De Ruiter Jachtbouw bv
Ontwerper; Nigel Irens bekent van zijn
Bouwwijze; Epoxy, glas en Corecell
Scheepsnaam; Stranger
Romp kleur; antraciet
Registratie nummer; 43-29-YS
CE-normering; categorie B
Motor(en)
Aantal
Merk
Pk
Brandstof
Voortstuwingssysteem; schroefas
Aantal motoruren; ca. 1000
Laatste motorbeurt; voorjaar 2017
Maxpower intrekbare boegschroef
Zeilen, tuigage, dekuitrusting
Ruime gangboorden met goede
Onderhoudsvrij flexiteek op gangboorden
Uitklapbaar zwemplateau
Elektrische ankerlier, met ingenieus,
Simpel te strijken mast, zie foto's
Gebo aluminium raamlijsten
Groot schuifluik in stuurhut (handmatig)
Bolders midscheeps
R.v.s. stootrand op romp
Kuipuitrusting
Zeer ruime kuip met veel bergruimte
Navigatie apparatuur
Raymarine P 70 R autopilot, log,
Afstandbediening voor stuurautomaat
Raymarine GPS/Plotter Hybridtouch
Standard Horizon GX 2100 marifoon
Navigatie verlichting, bak/stuurboord LED

snelle trimaran ontwerpen
schuim, onder vacuüm gebouwd

1
Yanmar 6BY260
260
diesel
4 blads vaste schroef
Motor is in 2011 geplaatst in het casco
Compact Retract
zeereling en voetlijst
en de gehele kuip
met wegneembare carbon zwemtrap
automatisch ankersysteem, zie foto
antennes zijn in de mast verwerkt
dubbelglas

voor eventueel een reddingvlot/rubberboot
snelheid, diepte etc.etc.

met Matrix AIS
rest gewoon

Electra
Victron acculader met 230 V walaansluiting
1 x Start accu ca. 100A
1 x Motor management accu ca. 100A
2 x Service accu, ieder ca. 220A
2 x Boegschroef accu, ieder ca. 100A
Sterling omvormer, 1000W continu
en 2000W piekspanning
Interieur
Cabines
2
Slaapplaatsen
2 + 2 in hut en 1 in de salon
Afweking interieur; kersenhout
Verschuif- en draaibare stuurstoel
Verschuif- en draaibare copilotstoel
Salontafel, met 1 vinger in alle richtingen te verschuiven
Binnenverlichting LED, dimbaar
Kombuis
4 Pits kooktoestel met oven (gas)
Koelkast, voorlader, 12 V
Waterdruksysteem, 12 V
Water & sanitair
Waterboiler op motor en 230 V
Toilet/douche ruimte
Onderwaterlijn closet, elektrisch
Tanks
Watertank ca. 300 ltr
Brandstoftank 575 ltr
Vuitwatertank ca.100 ltr
Comfort aan boord
Webasto hetelucht verwarming
T.V. met opberg kast
Fusion geluidsinstallatie
Veiligheid
3 x Elektrische lenspomp
Brandblussers
Reddingsboei
Overige
Landvasten en stootwillen
Rocna anker
Grote gasfles met drukregelaar met
elektrische afsluiter
Gasbun heeft plaats voor 2 grote flessen

