Jeanneau Sun Odyssey 40

Occasion
Verkocht
Merk :
Type :
Bouwjaar :
Materiaal :

Jeanneau
Sun Odyssey 40
2003
Polyester

Lengte :
Breedte :
Diepgang :
Kiel :

12.20
3.95
1.95
Vaste kiel

Deze Jeanneau Sun Odyssey 40 is perfect onderhouden dus verkeert in excellente staat. Iedere
jaar onder afdekzeil, over gehele schip, overwinterd en om het jaar op de kant gestaan. Het schip
heeft 3 cabines met ieder een dubbelbed, er is een extra toilet/doucheruimte in de voorkajuit. De
salontafel met klapbare bladen geeft een luxe uitstraling aan het interieur. Alle benodigde
documenten zijn aanwezig.
Bezichtiging op afspraak.
Motor(en)
Aantal
Merk
Pk

1
Volvo MD 2040
40

Brandstof
diesel
Voortstuwingssysteem; schroefas
3 blads vaste schroef
Laatste grote motorbeurt; 2015
jaarlijks kleine beurt
Aantal motoruren; ca: 1000
(urenteller defect)
Zeilen, tuigage, dekuitrusting
Maxx voyage laminaat grootzeil (36,9m2) cruse cut, doorgelat (2008)
Grootzeil reefbaar vanuit de kuip
met lazy jacks
Maxx voyage laminaat rolgenua, (38,5m2) cruise cut (2008) met UV strook
Harken cruising rolreefsysteem (2010)
Keerfok installatie (met ingerolde genua) (2011)
Gennaker (2007)
Spinnakerboom met dekbeslag
mastbevestiging
Alle lieren: Harken
Vaste neerhouder
Aluminium wantspanner beschermers
Elektrische ankerlier
Teak op gangboorden
Kuipuitrusting
2 Stuurstanden met kompas
stuurwielen bekleed met leer
Teak op de kuipbanken
Teak op kuipvloer
Teak kuiptafel, met klapbare bladen.
Wegneembare ruggesteunen
Buitenboord motorsteun op hekstoel
Waterdichte speakers in de kuip
Kappen, huiken en hoezen
Sprayhood met r.v.s. frame en grijpbeugel (2014)
Achtertent, aanritsbaar aan sprayhood
(2014)
Lazy bag met mastkraaghoes
Stuurwielhoezen (2016)
Kuiptafelhoes (2016)
Winterafdekzeil over gehele schip
Navigatie apparatuur
2 x Kompas op stuurstand
Raymarine ST 60 tridata, stuurstand
log-diepte-snelheid
Raymarine ST 60 tridata repeater
stuurstand
Raymarine ST 60 windmeter, stuurstand
Raymarine ST 60 windmeter repeater
stuurstand
Raymarine ST 6001+ stuurautomaat
stuurstand
Raymarine RL70C GPS/Plotter
onder kuiptafel
Raymarine Radar (45 cm dome)
(mast montage)
Raymarine Ray 49E marifoon
Navigatie PC met AIS transponder
kaartentafel
Nasa Navtex
Navigatieverlichting inclusief
deklicht en stoomlicht

3 Kleur lantaarn met wit ankerlicht, LED
Electra
50 Ah acculader, Mastervolt
Start accu
4 x Service accu
Mastervolt omvormer 12/2000
Mastervolt accu monitor
Interieur
Voor indeling, zie bijgaande plattegrond
Cabines
Slaapplaatsen
Vaste poorten in de romp, salon,
2 x Toilet/doucheruimte
Luxe salontafel met klapbare bladen
LED binnenverlichting
Ingebouwd kluisje
Kombuis
Isotherm koelkast 12 V, bovenlader
2 Pits kooktoestel met oven (gas)
Waterdruksysteem, 12 V
Kommaliewant
Water & sanitair
Warmwater op motor en 230 V
Kuipdouche, warm en koud
2 x Onderwaterlijn closet
Tanks
2 x Watertank ca. 320 ltr. totaal.
Brandstoftank ca. 136 ltr.
Comfort aan boord
TV (digitenne)
Geluidsinstallatie
Webasto hetelucht verwarming
Veiligheid
Reddingsboei met joon
Lifesling
Safetyline 30 m.
Noodsignalen pakket
Kabelkniptang
Brandblussers
Zwemtrap
Firdell Blipper radarreflector
Plastimo ORC reddingsvlot 8 pers.
Overige
Stootwillen en landvasten

met walaansluiting

3
6 + 1 in de salon
voorkajuit en achterkajuiten
en barkastje

met vries vakje

Isotherm boiler in 2013 vernieuwd

AT 5000

moet gekeurd worden

Ankergerei
Tweede anker
Gasfles met drukregelaar

