Hallberg-Rassy 45
Werf:
Bouwjaar:
Lengte over alles:
Breedte:
Diepgang:
Gewicht:
Motor:
Ligplaats:

„Farouche“

Hallberg-Rassy Varv AB
1991, bouwnummer 41
14,12 m
4,35 m
1,88 m
16 ton
Volvo Penta TMD 31B (BT) 4 cyl., 94 Pk
Medemblik

Extra uitrusting;

Interieur met 2 Fauteuils aan SB met bar ertussen en U-bank aan BB,
2 voorkajuiten met elk een stapelbeden veel opbergruimte en
badkamer in de boeg, achterkajuit met twijfelaar en enkel bed en
ensuite badkamer met aparte douche
Seldén rolmast met tri radiaal gesneden verticaal gelat rolgrootzeil dat
vanuit de kuip bediend kan worden.
Reckmann rolfok systeem (met nieuw voorstag en net geserviced)
High aspect genua
Grote 150 % genua
Gennaker met stripper
Spinnaker val met blokken en schoten
Navtec achterstagspanner
Rodkicker neerhouder
Kotterstag (weghaalbaar) met kotterstagfok en bakstagen
Spinnaker boom
Aluminium wantspannerbeschermers
Grote Andersen ST 68 elektrische 2-speed genua lieren
B&G Hydra 330 systeem Wind, snelheid en diepte met 3 grote digitale
displays in de kuip
R&R pacific combi antenne in masttop
Marifoon Shipmate RS 8100 (kan ook in de kuip gemonteerd worden)
Weer ontvanger en printer ICS Nav 4
Raytheon GPS/Fishfinder Echostar 790
Radar/GPS/Plotter Raymarine C 80 met 8“ kleuren display bij
kaartentafel of in de kuip onder de buiskap
Radarscanner op radarpaal op achterdek, radar kan onder een hoek
gezet worden
Kraan voor BB-motor en 2e deklicht op radarpaal
Autopiloot Raymarine ST 7000
Boegschroef 15 Pk duoprop
3-kleuren en anker licht in masttop
Radarreflector
Geïsoleerd achterstag
Walaansluiting 220V met aardlekschakelaar
en stopcontacten in elke kajuit
Acculader /omvormer Mastervolt 24V-2500W-60Ah
Acculader Bosch voor 12V systeem
Accu’s allemaal vernieuwd in 2018
12V en 24V stopcontacten in elke kajuit

± 1800 draaiuren

Buitenboord motor steun op hekstoel
Elektrische ankerlier met CQR anker en extra aansluiting voor
afstandsbediening in kuip
Maxprop propellor
Acculader /omvormer controle paneel Mastervolt
Odelco DC2000 accu monitor
Verwarming Webasto (nieuw 2016)
IJskast en vriezer (nieuw 2016)
Drukwatersysteem met warm en koud stromend water
Radio–CD wisselaar, 2 speakers in hoofdkajuit en achterkajuit
Waterpomp nieuw 2019
3-pits gasfornuis met oven
Vloerbedekking op alle vloeren
Alle leeslampen vernieuwd en nieuwe LED’s bij keuken
Extra leeslampjes bij stoelen
Diverse te openen patrijspoorten
Douches met thermostaatkraan
Te openen zeereling BB en SB
beide toiletten elektrische Lavac vacuüm toiletten met eigen
vuilwatertank
Kuipkussens
RVS boegladder, weg haalbaar
Extra teakhouten stootlijst met messing halfrond op romp
gemonteerd
Reddingsvlot
Glazenhouder aan stuurstand
Al het staande want volledig vernieuwd (‘2019)
Teakdek volledig gerenoveerd, hierbij is letterlijk alles op het
dek gedemonteerd en weer overnieuw gemonteerd. (‘2018)
Onderwaterschip volledig gezandstraald en weer met epoxy
en gelshield behandeld, ook nieuwe hechtingslaag voor
antifouling aangebracht 2014
Weerstation
Hoezen voor alle dekluiken
Kuiptent
Teak zitjes in hekstoel aan BB en SB
Zonnezeil voor over de giek
Diverse andere zinvolle extra’s

Genua wagens vanuit de kuip verstelbaar

Vraagprijs incl. BTW.: € 235.000,--

Mooie HR 45 van 1e eigenaar, klaar voor mooie zeiltochten. Schip is elk jaar in de verwarmde winterstalling
geweest en heeft onze professionele onderhoud gehad. Veel recente vernieuwingen, waaronder een net
geheel gerenoveerd teakdek en nieuwe verstaging, waardoor eerst investeren niet nodig is! Veel extra’s en
gemakkelijk te varen met weinig bemanning!

