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

Hallberg-Rassy Varv AB
1989, bouwnummer 7
14,20 m
4,35 m
1,88 m
15 ton
Volvo Penta TMD 31B (BT) 4 cyl., 94 Pk ± 3050 uur
Medemblik

Extra uitrusting;

Dekhuis boven kajuitingang met te openen middenraam en
aansluitende kuiptent
Indeling met 2 Fauteuils met bar ertussen aan SB, V-bed voorin,
daarachter een loodskooi met veel kastruimte en badkamer en tweepersoons bed in achterkajuit, beide badkamers met separate douche
Reckmann rolmast en rolfok (beiden hydraulisch)
Grootzeil en genua 5 jaar oud, slechts 1 seizoen gebruikt!
Zwemplatform aan spiegel
Keerfok rail met bijbehorend zeil.
Extra genuarails aan dek
Navtec achterstagspanner
Rodkicker neerhouder
Kotterstag (weghaalbaar) met kotterstagfok en bakstagen
Spinnakerboom
Aluminium wantspannerbeschermers
B&G Hydra 330 systeem (werkt niet allemaal)
Tacktic windmeter (moet gecheckt)
R&R combiantenne in masttop
Marifoon Raymarine bij de kajuitingang
Handmarifoon
Weerontvanger
Garmin GPS
Radar/GPS/Plotter Raymarine RL 70 C met 7“ kleurenscherm op
stuurstand
Radarscanner op radarpaal op achterdek
KVH Trackvision Sateliet ontvanger
Luidspreker en deklicht op radarpaal
Autopiloot Raymarine ST 7001+
Afstandsbediening ST 600R voor autopiloot
Boegschroef 15 pk duoprop
Ankerlicht in masttop
Geïsoleerd achterstag
Walaansluiting 220V met aardlekschakelaar
en diverse stopcontacten

Acculader/Omvormer Victron
Veel 12V en 24V stopcontacten
Genuawagens vanuit de kuip verstelbaar
Buitenboord motor steun op hekstoel
Accu controlepaneel
Elektrische ankerlier met CQR anker (moet gecheckt)
Elektrische hekankerlier met ankerketting en anker (moet
overnieuw aangesloten worden)
Verwarming Webasto
Drukwatersysteem met warm en koud stromend water
Radio met 2 speakers in hoofdkajuit
Radio met 2 speakers in achterkajuit
Bed in achterkajuit met Neptune matrassen (net gereinigd)
Gordijnen onder de dekluiken
Vaatwasmachine Electrolux
3-pits gasfornuis met oven
Vloerbedekking op alle vloeren
Flatscreen TV
Diverse te openen patrijspoorten
Beide douches met thermostaatkranen
Te openen zeerailing BB en SB
Bimini
Kuipkussens
Davits
Radarreflector
RVS boegladder, en zijladder weg haalbaar
Kraantje voor BB-motor
Extra teakhouten stootlijst met messing halfrond op romp
gemonteerd
Windvaan stuurinstallatie
Alarm met IR detector (moet gecheckt)
Reddingsvlot (moet gekeurd)
Dekwaspomp
Diverse andere zinvolle extra’s

Vraagprijs incl. BTW.: € 179.995,--

HR45 met erg mooi interieur, teakdek en instrumenten hebben aandacht nodig, daarom deze lage
prijs, gemakkelijk alleen of met 2 personen te varen!

