Yamarin 68DC met trailer en Air-Dock
Werf:
Bouwjaar:
Lengte over alles:
Breedte:
Diepgang:
Gewicht:
Motor:
Ligplaats:

Inha Works Ltd. (Finland)
2011
6,8 m
2,6 m
1,0 m
1,65 ton
Yamaha F 250 BB-motor 4,2l V6 , 250 Pk (maar 375 uur) Nr: 6CG1001716
Middenmeer, in een stalling op de wal

Extra uitrusting;
Grote dubbelas trailer (2016) (totaalgewicht van 2700 kg)
Air-Dock opblaassysteem om de boot boven water in de box te
kunnen leggen. Dit scheelt veel aangroei onder de boot en het
aanbrengen van milieu onvriendelijke antifouling, binnen 5 minuten
vaarklaar of opgeblazen na het varen
Fijne grote en krachtige 250 Pk motor om gemakkelijk alle funsporten
te kunnen beoefenen, snelheid tot 85 km/u,
Relatief weinig draaiuren op de motor en de rekeningen voor
onderhoud zijn aanwezig
Turboswing achter de motor om nog gemakkelijker alle sleeplijnen
vast te maken en minder snelheidsverlies in de bochten te hebben.
Toys: Waterski’s, Banana Tube, Jobe Breeze tube
Houder voor 2 waterski’s in voorkajuit
Mooie ruime kuip met rondzit en kuipkussens en rug kussens om
comfortabel te zitten rondom de kuiptafel
Kuiptafel enkel/dubbel te klappen en deze kan ook zakken om een
extra dubbel bed te maken.
Dubbele stuurzit, ook te gebruiken als extra zitplaats aan de kuiptafel
Mooie teakvloer in kuip en op achterdek
Kuipdeksels met gasveerondersteuning
De kajuit onder het voordek bestaat uit een zitje met daaronder een
pomptoilet en een lekker ruim bed met extra topmatras voor dat extra
comfort!

4 Patrijspoorten in de boeg (allen te openen)
Elektrisch bediende trimflappen
Garmin GPSmap 5012 plotter met touchscreen en kaarten
van Finland en de Benelux
Snelheidsmeter/verbruiksmeter Yamaha
Dieptemeter
Extra verlichting bij stuurzit
1-Pits gasfornuis met wasbakje ernaast (snijplank op wasbak)
Koelkast met vriesvak
Pomptoilet (met vuilwatertank)
Stereo radio met speakers in de kuip
Walstroomaansluiting met 2x 230V stopcontacten
Walstroomkabel
Acculader
2 accu’s
Kuipdouche
Reddingsvesten
Verlichting
Zwemtrap
Sprayhood/kuiptent (volledig wegklapbaar onder de kuiprand)
Afdekzeil voor op trailer
Meerlijnen en fenders
Vele andere zinvolle extra’s

Vraagprijs incl. BTW.: € 52.000,-- (compleet met trailer en Air-Dock)

Supermooie Yamarin 68 DC, ziet er werkelijk als nieuw uit! Van de 2e eigenaar en in superstaat, is
super schoon en heeft altijd in de stalling gestaan. Boot en trailer wegen maximaal 2700 kg.

