
Technische gegevens :

Lengte o.a.  : 13,00 m
Breedte   : 4,00 m
Diepgang   : 1,10 m
Hoogte m. cabrio : 3,85 m
Hoogte minimaal : 2,80 m
Motor   : John Deere diesel
    6 Cyl. 126 PK 90 kW
Verbruik   : 3-5 liter per uur
Boegschroef : 12 PK 8,5 kW
Hekschroef  : 12 PK 8,5 kW
Stahoogte   : 2,00 m
Boiler   : 80 L
Watertank  : 1.000 L
Dieseltank  : 400 L
Vuilwatertank : 400 L
Koelkasten  : 2 x 80 L
Walaansluiting : 220 V
Omvormer  : 220 V (2000 W)
Boordspanning : 24 V

Kotterjacht 1220 Grand Luxe 6 personen

Dit royale luxe jacht voor zes personen heeft twee 2-persoonsbedden.
De indeling van dit jacht is ideaal voor families. In het voorschip bevindt zich
de eigenaarshut met een royaal 2-persoonsbed en een ruime badkamer met
douche, wastafel en toilet. In het achterschip zijn twee 2-pers. slaapkamers
met veel kastruimte, een ruime douche met wastafel en een apart toilet.
De nautisch ingerichte salon is voorzien van een royale bank met grote tafel
en een 2e koelkast voor al uw drankjes. De luxe keuken is compleet uitgerust
voor zes personen en heeft veel kastruimte.  Ook dit jacht is voorzien van een
XL-Cabriotent die het gehele achterdek overkapt. Deze gezellige zithoek 
bovendeks, met tafel en luxe verstelbare stoelen met kussens, vergroot de
leefruimte aan boord en is ideaal bij alle weersomstandigheden. Bij warme
dagen kunt u de voor-, achter- en zijkanten van deze XL-Cabriotent geheel
uitritsen. Uiteraard is deze ruimte voorzien van een extra ingebouwde
verwarming. Kortom een jacht voor een zorgeloze en rustgevende vakantie.

Uitrusting:

- Elektrisch kompas
- Dieptemeter
- Log
- GPS+kaartplotter
- Roerstandaanwijzer
- Dekwaspompinstallatie
- Centrale warmwaterverwarming
- Flatpanel-KTV met zelfrichtend
 satellietsysteem
- Stereoinstallatie met
 CD/DVD-speler
- Kwaliteitsmatrassen
- Stofzuiger
- Magnetron
- Koffiezetapparaat
- Bestek en servies
- Teakbetimmering
- Getint glas rondom
- Twee elektrische toiletten
- Twee douches
- Op vuilwatertank
 aangesloten sanitair
- Verwarmde stuurstand
- XL-Cabriotent over het gehele 
 achterdek, inclusief verwarming
- Luxe ligstoelen met
 kussens en tafel 
- Douche op zwemplateau

Sanitair

Vaste slaapplaats

Keuken

Bergruimte

Vaste zitplaats

"Victoria"


