
 

Hallberg-Rassy 42F mk2 
 
Werf:   Hallberg-Rassy Varv AB 
Bouwjaar:  1996, bouwnummer  74  
Lengte over alles: 13,22 m  
Breedte:  3,95 m 
Diepgang:  2,0 m 
Gewicht:  12,5 ton,      Ballast: 4,7 ton 
Motor:   Volvo Penta TMD 22, 76 Pk   
Ligplaats:  Enkhuizen   
 

Extra uitrusting; 
Dekhuis boven kajuitingang met te openen middenraam en 
aansluitende kuiptent  
Indeling met 2 fauteuils met kast ertussen aan SB en L-bank aan BB, 
V-bed voorin, daarachter veel kastruimte en badkamer, in achterkajuit 
twijfelaar én éénpersoons bed ensuite, badkamer met toilet en 
separate douche 
Seldén rolmast en rolfok  
Grootzeil en genua zeer recent vernieuwd en zeer weinig gebruikt 
Gennaker in zet/strijk slurf 
Zwemplatform in de spiegel   
Seldén achterstagspanner 
Rodkicker neerhouder  
Kotterstag (weghaalbaar) met kotterstagfok en bakstagen 
Spinnakerboom 
Aluminium wantspannerbeschermers 
Electrische Selftailing genua lieren 
Electrische lier voor rolfok 
Autohelm ST 50 snelheid, diepte en windmeter en multi bij de 
kaartentafel 
Marifoon Shipmate RS 8300 met extra aansluiting en speaker in kuip 
ICS nav 4 Weerontvanger/printer 
AP MK9 GPS-D met dochter in de kuip  
Radar/GPS/Plotter Raymarine C120W met 12“ kleurenscherm onder 
het dekhuis met radarscanner in de mast 
SSB radio HF 150 
Autopiloot Raymarine ST 8002+  
Boegschroef met voetbediening bij de stuurstand  
3-kleurenlicht met ankerlicht in masttop 
Radarreflector  
Geïsoleerd achterstag 
Walaansluiting 220V met aardlekschakelaar 
en diverse stopcontacten 
Acculader/Omvormer  
 
 

Veel 12V stopcontacten 
Genuawagens vanuit de kuip verstelbaar 
Mastervolt Accu controlepaneel  
Elektrische ankerlier met CQR anker  
Verwarming Webasto  
Drukwatersysteem met warm en koud stromend water 
Radio-CD speler met 2 speakers in hoofdkajuit  
Gordijnen onder de dekluiken 
3-pits gasfornuis met oven 
Koelkast met vriesvak 
Dubbele wasbak met extra voetpomp 
Te openen patrijspoorten boven keuken en kaartentafel en 
achter -en voorkajuit 
Vloerbedekking op alle vloeren 
Flatscreen TV in BB kast ingebouwd met extra DVBT antenne 
in masttop 
Achterste douche met thermostaatkraan 
Beide toiletten hebben een vuilwatertank 
Klok, Barometer en Hygro/temperatuurmeter op hoofdschot 
2 Extra stoelen voor de eettafel 
BB rugleuning opklapbaar om een groter bed te maken 
Te openen zeerailing BB en SB 
Kuipkussens 
Kuiptafel  
Davits  
BB-motor steun op het hek 
Teak zitjes in de hoeken van de hekstoel 
Vlakken aan beide zeiden kajuitingang, kajuitingang, luikjes en 
kuiptafel hoogglans gelakt 
Doucheaansluiting bij de spiegel 
Hoes over stuurstand en stuurwiel 
Diverse andere zinvolle extra’s

Vraagprijs incl. BTW.:  € 175.000,--    

     
 

      
 
Mooie HR42 mk2, klaar voor mooie zeiltochten. Altijd in de winter in onze verwarmde winterstalling 
gestaan en goed onderhouden. Veel extra’s en gemakkelijk met 2 personen te varen! 
 
 
 


