Long Island Yachts
Kniplaan 12
2251 AK Voorschoten
+31(0)70-3275848
info@longisland.nl
www.longisland.nl

Wester-engh 800 Classic

€ 65.000,- BTW Betaald
Sloep
Lengte x breedte x diepgang
8,18 m x 2,83 m x 80,00 cm
Bouwjaar
2014
Doorvaarthoogte normaal
1,25 m

Materiaal
Polyester
Ligplaats
In verkoophaven
Slaapplaatsen
Vast: 0

Volvo Penta 55 pk diesel. In prachtige staat verkerende klassieke kwaliteitsloep.

NR. SUMMERTIME
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Beschrijving
"SUMMERTIME" is een prachtige Wester-Engh 800 classic sloep die pas in 2015 voor het eerst te water is gegaan.
Waar ziet u ze nog, een sloep met een door vakmensen ingetimmerd interieur? Deze Wester-Engh zis o'n een unieke sloep met een stijlvol en
vakkundig met mahoniehout afgewerkte kuip. Passend bij het mahoniehouten timmerwerk zijn de dekken en de kuipvloer die van echt teakhout
zijn gemaakt. Samen met de teak dekken en de teak kuipvloer geeft dit mooi verwerkte hout deze sloep een rijke uitstraling. Wanneer u aan boord
stapt voelt u meteen de scheepse atmosfeer die het varen met deze boot elke keer weer tot een speciale belevenis maakt.
Door de overnaadse donkerblauwe romp (polyester), grote kabelaring met kopleguaan en mahoniehouten potdeksel wordt "Summertime" ook aan
de buitenzijde onmiddelijk herkend als een hele karakteristieke sloep. Een grote vlag met houten vlaggenstok en houten aangehangen roer
completeren het mooie plaatje. Niet alleen de royale afwerking met hout, maar ook het gebruikte beslag typeren de klasse van deze sloep. Zo is
de boot voorzien van roestvrijstalen lijndoorvoeren, inklapbare kikkers, rvs schuurlijsten en verzonken rvs houders voor de zwemtrap.

Vergis u echter niet, deze boot is niet alleen heel mooi om te zien en te beleven, maar ook heel comfortabel om mee te varen. De twee
rugsteunen aan bakboord en stuurboord garanderen een ergonomisch verantwoorde stuurpositie voor de schipper. De gasten zitten heerlijk op de
stevige donkerblauwe kussens. De 55 pk Volvo Penta diesel is zeer ruim bemeten voor zijn taak en draait op kruissnelheid dan ook heel rustig en
moeiteloos rond. Voor het comfortabel varen op hogere snelheden zijn er aan de achterkant van de romp trimvlakken gemonteerd.
Met het grote stuurwiel en aangehangen roer laat "Summertime" zich heel gemakkelijk besturen. De snelheid van de boot en de diepgang van het
vaarwater worden op een Raymarine display op het dashboard weergegeven. Het manoevreren in kleine ruimtes en aanleggen is dankzij de
aanwezige boeg- en hekschroef kinderspel. Deze zijn met één knop te bedienen en zorgen ervoor dat de voor en/of achterkant van de boot
tegelijktijd of apart van elkaar de door u gewenste richting op gaan.

Het gemak dient de mens aan boord van "Summertime" middels een wasbakje met stromend water, kuipverwarming voor warmte in het voor- en
naseizoen, een ijskast voor de proviand en zelfs een in de voorbank weggewerkte wc. De buiskap met achterzeil zorgt envoor dat de boot
wanneer deze afgemeerd ligt goed tegen de elementen beschermd wordt. De walstroom aansluiting houdt de accu op spanning en maakt het
mogelijk de ijskast aan te laten staan zodat uw drankjes gekoeld zijn voor uw volgende vaartocht.

"Summertime" ligt op onze werf in Leidschendam gereed voor een bezichtiging, kom langs en ervaar zelf het unieke karakter van deze prachtige
sloep.

Algemeen
Werf

Wester-Engh

CE max gewicht

2.300 kg

CE max motor

55 pk

Nieuwprijs

101160 eur

Rompvorm

Rondspant

Rompkleur

Blauw

Dek en opbouw materiaal

Hout

Doorvaarthoogte normaal

1,25 m

Kruiphoogte

125 cm

Diepgang

80 cm

Waterverplaatsing

2.300 kg

Besturing

Stuurwiel

Roer

Enkel

Trimflaps

Accommodatie
Slaapplaatsen

Vast: 0

Type interieur

Klassiek, warm

Kleur stoffering

Blauw

Kussens
Watertank & materiaal
Watersysteem

Druksysteem

Toiletten

1

Handmatig

Koelkast & voeding
Verwarming

hete lucht
Volvo

Motor en elektra

2

Aantal identieke motoren

1

Start type

Elektrisch

Type

Binnenboord

Merk

Volvo Penta

Model

D2

Aantal cilinders

4

Vermogen

55 pk

Urenteller
Brandstof

Diesel

Keerkoppeling
Overbrenging

Schroefas

Voortstuwing

Schroef

Koeling

Indirect

Brandstoftankmeter
Toerenteller
Temperatuurmeter
Boegschroef

Elektrisch
Vetus

Hekschroef

Elektrisch
Vetus

Accu

2x

Acculader
Dynamo
Voltmeter
Walstroom
Walstroomkabel

Navigatie en elektronica
Log/snelheid

Raymarine

Dieptemeter

Raymarine

Navigatieverlichting

Uitrusting buitenom
Ankers & materiaal
Buiskap
Kuiptent
Buitenkussens
Zwemtrap

RVS

Teakdek
Stootwillen, lijnen

Veiligheid

3

Bilgepomp

Elektrisch

Brandblusser

Automatisch
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