Alubat OVNI 365

Occasion
Verkocht

Merk :
Type :
Bouwjaar :
Materiaal :

Alubat Ovni
OVNI 365
2008
Aluminium

Lengte :
Breedte :
Diepgang :
Kiel :

11.94
3.92
0.80
Integraal midzwaard

Prachtige , zeer goed onderhouden Ovni 365 van eerste particuliere eigenaar, het eikenhouten
interieur verkeert nagenoeg in nieuwstaat. Winter 2018/2019 is het schip voorzien van een nieuw
verfsysteem (DD-lak van de firma De IJssel). De boot is zeer compleet uitgerust met onder andere;
een Max Power retractable boegschroef (winter 2013-2014) , rolgenua (2019), Raymarine C80
GPS-Plotter met radar, stuurautomaat, AIS, warmwater, verwarming, etc.
Isolatie vanaf de waterlijn, zodat het ook in het voor-en het najaar aangenaam vertoeven is aan
boord. Uiteraard is de boot uitgerust met het integraal midzwaard-droogvalsysteem. BTW
aantoonbaar betaald.
Bezichtiging op afspraak.
Kenmerken

Naam : MER L'EAU
Bootnummer : 36532
Motornummer : E-07330
Motor(en)
Aantal
Merk
Pk
Brandstof
Voortstuwingssysteem; schroefas
Aantal motoruren; 765
Max Power retractable boegschroef met

1
Yanmar 4JH4E
54
diesel
3 blads vaste schroef
eigen accusysteem. winter (2013/2014) bediening
op stuurstand

Zeilen, tuigage, dekuitrusting
Grootzeil met lazy jacks
1e en 2e reeflijn (1 lijn systeem) vanuit de kuip
Rolgenua (2019)
Kotterstag met kotterzeil
Stormfok
Bakstag voorbereiding, puttingen aan dek
Vaste neerhouder
Spinnakerboom, mastbevestiging
Dubbele dekblokken met stoppers voor
genua schoten
Grotere vallieren, Lewmar 40 AST en
elektrische vallier 40 AEST
Grotere genualieren, Lewmar 48 AST
Kikkers en handgrepen gelast i.p.v. met bouten
Aluminium stootlijst aan romp gelast
Achter ankerrol met kikker
Doorstappreekstoel
Zijwaartse relingopeningen
2 Luiken op kajuitdak i.p.v. vaste ramen
Waterdichtschot in ankerbak
Elektrische ankerlier
Kuipuitrusting
Vleugel op de spiegelrand met radarsteun en talies voor ophijsen bijboot
2 x Zitje op hekstoel en stuurstoel
Stuurstand met kompas en instrument console
Teak op de kuipbanken
Teak kuiptafel, klapbaar aan stuurstand
2 Zitjes op hekstoel + stuurstoel bij console
Bakskist is afgetimmerd en voorzien van gelaste voetsteun en ophang pijp
Afsluitbare reddingsvlotkist op spiegel
Waterdichte speakers in de kuip
Kappen, huiken en hoezen
sprayhood met r.v.s. frame en grijpbeugel incl. extra handgrepen aan de zijkant
Achtertent met uitritsbare zijden

Lazy bag
Navigatie apparatuur
Kompas op stuurstand
Raymarine ST 60 tridata, log/snelheid/diep-te meter, op kajuitschot
Raymarine ST 60 windmeter
op kajuitschot
Raymarine ST 7002 stuurautomaat met Rate Gyro kompas met ST 6002 aflees unit
op kajuitschot
Raymarine marifoon bij kaartentafel met buitenspeaker
Raymarine C80 GPS/Plotter op console stuurstand
Raymarine radar met 2 kw radardome
AIS 650 Class B tranceiver, 2014
NAV 6 plus MC Murdo ICS
Standaard navigatieverlichting
3-Kleur met wit ankerlicht op masttop
Electra
Acculader met 230V walaansluiting
Start accu, 75 Ah
4 x Service accu
Extra schakelpaneel bij kaartentafel
Diverse 230V en 12V stopcontacten
Mastervolt omvormer 12350
Interieur
Voor indeling; zie plattegrond
Cabines
2
Slaapplaatsen
4 + 2 in de salon
Interieur; eikenhout
Isolatie vanaf de waterlijn
Lattenbodem onder voor- en achterbed
Set gordijnen
Kombuis
Wegklapbare kombuis vergroting tussen kombuis en zwaardkast
2 Pits kooktoestel met oven (gas)
Koelbox 12V, bovenlader in keukenblok
Waterdruksysteem 12 V
Water & sanitair
Boiler (22ltr), op motor en 230 V
Kuipdouche (koud)
Onderwater closet (manueel)
Tanks
Watertanks ca. 320 liter
Brandstoftank ca. 180 liter
Vuilwatertank ca. 80 liter met 3-weg kraan
Comfort aan boord
Webasto Airtop 3500 heteluchtverwarming
Radio/CD en T.V.

Veiligheid
Zwemtrap op zwemplateau
Reddingsboei
Radar reflector (buis)
Brandblussers
Blusdeken
Hand- en electrische lenspomp
Plastimo reddingsvlot
Overige
Landvasten en stootwillen
15 kg SOC anker met 40 mtr ketting
Gasfles met drukregelaar, in gasbun

6 persoons

