
Nk31C-10 2009   

Interieur:
- Indeling met achterkajuit en enkel bed, met ventilatie raam naar kuip, zie interieurplan
- Deur naar voorkajuit voor toilet.
- Dek luikje boven toilet.
- Wegeringlatten in alle kajuiten.

Techniek :
- elektrische lier voor zwaardbediening met Dyneema lijn. Borging in opgeklapte staat mogelijk.
- Yanmar 3YM 30 pk, 770 draaiuren, nieuwe waterpomp.
- Boegschroef 35 kgf.
- Elektrische ankerlier. Inspectie deksel voor de lier voor ketting toegang.
- Electrisch toilet met vuilwatertank.
- Gas fornuis 2 pits met oven, gas bun voor twee campinggas flessen.
- Koelkast.
- Webasto hete lucht verwarming 3500 Watt
- omvormer 600 w 220V
- Warmwater boiler.
- Buiten douche in kuip en douche in toilet ruimte.

Instrumenten:
- GPS plotter
- Windmeter
- Log en diepte meter
- Zwaardstand indicator
- Schotkompas.
- Radio met speakers 
- GPS repeater boven kaart tafel.
- Marifoon plus handset.
- Volt meter en tankmeters.
- AIS
- Stuurautomaat op helmstok.
-Zonnepaneel 36 W.
- Trilens raderreflector in mast

Zeilen
- Alle lijnen terug gevoerd naar kuip, single line reven. Lazy jacks met huik.
- Kotter fok op rol (Hyde 2021) met eigen zelftailing lieren.
- Grootzeil 2 reven.

Uitrusting:
- Buiskap (NIEUW 2019) met aanritsbaar kuipkleed en tent met buizen frame.
- Teak hout trim.
- Bijboot 2.50m en 2 takt 2.2 pk buitenboord motor op hekstoel. Past op voordek.
- Plastimo reddingsvlot 4 pers gekeurd tot 2024 op hekstoel.
- Lifesling.
- 2 reddingsvesten met life lines. Life lines over dek en diverse aanhaak punten in kuip.
- Walstroom kabel met verlenging.
- Diverse landvasten en touwwerk. Fenders.
- Uitklapbare verticale zwemtrap met teak treden.
- Winterkleed, deelbaar.
- 180 ah service accu 2021.

Algemene staat van onderhoud :
Het schip is in goede staat, zeer compleet uitgerust  en direkt gebruiksklaar.
NB.. De romp moet een keer gepolijst/gepoetst worden
        Enig cosmetisch werk aan houten potdeksel en handreling

https://www.icloud.com/attachment/

