"Tessa"

Monty Bank Trawler 9.50 2 personen

Een stoer jacht met open kuip voor 2 personen, zeer geschikt voor de vele lage vaarroutes
in Friesland. Deze ruime boot heeft een binnen- en een buitenbesturing en is ideaal voor
de rust- en ruimtezoeker. In het voorschip bevindt zich een tweepersoonsbed en voldoende
kastruimte, een badkamer met wastafel en handdouche en een apart toilet.
In de salon is aan stuurboord de keuken met o.a. koelkast, een driepits gasfornuis en veel
kastruimte. Tegenover de keuken bevindt zich de eethoek welke tot een royale zitbank kan
worden omgebouwd, zodat u 's avonds heerlijk kunt relaxen of tv kunt kijken.
Vanuit de salon komt u via de grote openslaande deuren in de open kuip, welke is voorzien
van een zonnedak. In de extra ruime kuip met tweede stuurstand bevinden zich luxe verstelbare
stoelen met kussens en een tafel. Deze nodigen u uit veel tijd van uw vakantie buiten door
te brengen. Via een deur, achter in de kuip, kunt u gemakkelijk het zwemplateau bereiken.
Uiteraard is deze boot voorzien van een krachtige boeg- en hekschroef.

Uitrusting:
- Dieptemeter
- Roerstandaanwijzer
- Tablet met digitale
waterkaarten
- Hetelucht-verwarming
- KTV met digitenne
- Stereoinstallatie met USB
- Mahonie betimmering
- Dubbel glas in salon
- Kwaliteitsmatras

- Bestek en servies
- Stofzuiger
- Badkamer met wastafel
en een handdouche
- Elektrisch toilet aangesloten op
vuilwatertank
- Open kuip met tweede
stuurstand en zonnedak
- Luxe ligstoelen met
kussens en een tafel

Sanitair

Bergruimte

Vaste slaapplaats

Vaste zitplaats

Keuken

Technische gegevens :
Lengte o.a.
Breedte
Diepgang
Hoogte
Motor

:
:
:
:
:

10,25 m
3,30 m
1,00 m
2,30 m
Vetus diesel
4 Cyl. 55 PK 40 kW
Verbruik
: 2-3 liter per uur
Boegschroef : 6 PK 4,4 kW
Hekschroef : 6 PK 4,4 kW

Stahoogte
Boiler
Watertank
Dieseltank
Vuilwatertank
Koelkast
Walaansluiting
Omvormer
Boordspanning

: 1,95 m
: 40 L
: 450 L
: 260 L
: 100 L
: 100 L
: 220 V
: 220 V (500 W)
: 12 V

