Saffier 800 Cabin

Occasion
Verkocht
Merk :
Type :
Bouwjaar :
Materiaal :

Saffier
800 Cabin
2008
Polyester

Lengte :
Breedte :
Diepgang :
Kiel :

8.00
2.45
1.03
Vaste kiel

Prachtige, zeer goed onderhouden Saffier 8.0 Cabin Royale van eerste, particuliere eigenaar. De
boot is zeer compleet uitgerust, nieuwwaarde ruim € 120.000,00, met o.a. teakdek met verzonken
kikkers, teak kuip en teak stootlijst, zware elektrische lier op kajuitdak, uitgebreid zeilen pakket,
Raymarine C 70 GPS/Plotter, log-dieptemeter, windmeter, kompas, marifoon (2014) en
stuurautomaat, demontabele maststrijkinstallatie, sprayhood en aanritsbare achtertent zijn in 2017
vernieuwd, het onderwaterlijn closet is aangesloten op een vuilwatertank en is voorzien van een
3-weg kraan, er is een waterdruk systeem, een 2 pits kooktoestel met grill (gas) en een Isotherm
koelkast, een Webasto hete lucht verwarming en verder eigenlijk alles om comfortabel en prettig
aan boord te kunnen verblijven en natuurlijk heerlijk te kunnen zeilen. De motor heeft slechts 480
draaiuren en is voorzien van een klapschroef. De boot heeft ieder jaar in een overdekte loods
overwinterd. Kortom, een bijzonder bezit.

Bezichtiging op afspraak.
Kenmerken
Rompkleur: Donker blauw
Scheepsnaam; Wende
Bouw nummer; NL HEY800027I108
Motornummer; 5595858
CE norm : C
Motor(en)
Aantal
1
Merk
Lombardini LDW 502M
Pk
13
Brandstof
diesel
Voortstuwingssysteem; schroefas
2 blads klapschroef
Aantal motoruren 480
Jaarlijks motoronderhoud
Zeilen, tuigage, dekuitrusting
Grootzeil met 2 reven vanuit de kuip
17,5 m2
Rolfok
10.5 m2
Werkfok
Spinnaker met spinnakerboom
Grootschootoverloop, achterzijde van de kuip
Grootschoot bevestigingspunt, in het mid- den van de kuipvloer
Verstelbare achterstag
In dek verzonken kikkers
Doorstap preekstoel
Zijwaardse reling instap
Teakdek
Teak stootrand
Demontabele maststrijkinrichting
Elektrische lier op kajuitdak
Kuipuitrusting
Helmstok uitvoering met verlenger
Teak op de kuipbanken
Teak op kuipvloer
Wegneembare kuiptafel (tevens salontafel)
Set kuipkussens
Waterdichte speakers in de kuip
Ruime kuip, geschikt voor 6 personen
Kappen, huiken en hoezen
Sprayhood met r.v.s. frame (2017)
Achtertent, aanritsbaar aan sprayhood (2017)
Grootzeilhuik
Rolfokhoes
Navigatie apparatuur

Schotkompas
Raymarine ST 60 tridata
Raymarine ST 60 windmeter
Autohelm 2000 stuurautomaat
Raymarine C 70 GPS/Plotter
Marifoon (2014)
Navigatie verlichting met stoom/deklicht en 3 kleur op masttop
Electra
Acculader met 230 V walaansluiting
Start accu
Grote service accu (2019)
230V en 12V stopcontact in kajuit
Interieur
Voor indeling, zie plattegrond in bijgaande brochure
Cabines
1
Slaapplaatsen
4 (2 x dubbelbed)
Rode bekleding
Kombuis
2 Pitskooktoestel met grill (gas)
Isotherm koelkast 12V, voorlader
Water & sanitair
Waterdruksysteem, 12 V
Onderwaterlijn closet met 3-weg kraan
Tanks
Vuilwatertank ca 60 ltr., met dekafzuiging
Watertank ca. 42 ltr.
Brandstoftank ca. 42 ltr.
Comfort aan boord
Webasto hetelucht verwarming
Radio/CD speler
Veiligheid
Noodsignalen pakket
Zwemtrap, wegneembaar
met verlengde steunen
Reddingsboei
Brandblusser
Hand lenspomp
Overige
Landvasten en stootwillen
Fortress aluminium anker + ploegschaar anker
Gasfles met drukregelaar

