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Lengte x breedte x diepgang
8,20 m x 2,60 m x 60,00 cm

Materiaal
Hout

Bouwjaar
1984

Ligplaats
Onbekend

Doorvaarthoogte normaal
1,1 m

Slaapplaatsen
Vast: 0

NR. Eveline

Mobach Vlet 820
‘Eveline’

€ 27.500,- BTW Betaald
Sloep

50 pk BMW Marine diesel. Prachtige, goed onderhouden kopergeklonken teakhouten vlet.
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Beschrijving

Mobach vletten staan bekend om hun prachtige styling en solide bouw. Met hun statige en stoere verschijning zijn Mobach vletten een
fantastische exponent van de Nederlandse jachtbouw. De overnaads kopergeklonken teakhouten constructie is gemaakt voor de eeuwigheid. 

'Eveline' is een hele mooie Mobach vlet van 8,20 meter die in 1984 gebouwd is. De hele historie van de vlet is bekend. De huidige eigenaar is de
tweede eigenaar en heeft de vlet sinds 1986 in zijn bezit. Sindsdien heeft deze dame 's zomers altijd in haar eigen botenhuis gelegen. Wegens
verhuizing is 'Eveline' nu beschikbaar voor een derde eigenaar.

De 50 pk BMW diesel heeft geen enkele moeite met de massa van de degelijke bouw van de vlet en draait gemoedelijk op lage toeren terwijl
'Eveline' gracieus door het water glijdt. De motor heeft veel reserve over en het is gemakkelijk voor te stellen dat deze vlet een zware sleep aan
haar sleepbeting meeneemt. Het driecilinder dieselblok is zichtbaar door de glazen ruiten met koperen spijlen van de koekkoek maar doet zijn
werk toch vooral op de achtergrond.

Achterin de vlet bevindt zich zowel aan bakboord als aan stuurboord een langsbank met dwars daarvoor de stuurbank waarin de demontabele
sleepbeting is geplaatst, alles in prachtig gelakt teakhout en met zitkussens. Een losse stuurstoel in stijl is eveneens aanwezig. Op de stuurstand
zijn de instrumenten en de schakelaars met aparte koperen betekenis aanduiding gemonteerd. Voorin de vlet is een royale U-bank met
bijbehorende kussens. De vlet beschikt over bergruimte onder het achterdek, de achterbanken en voorin.

De prachtige constructie van de romp met kopergekloken planken, spanten en stringers is volledig zichtbaar en een lust voor het oog. De gehele
vloer van de vlet bestaat uit teakhouten blokroosters. Het voor- en achterdek zijn uiteraard ook van teak en al het beslag is van koper. Het roer
wordt beschermd door koperen beugels en op het achterdek staat nog een koperen beugel voor de sleeplijn. 

De gehele vlet verkeert in een zeer goede staat van onderhoud met mooi lakwerk en een soepel draaiende motor. 'Eveline' wordt nu wegens
verhuizing zeer aantrekkelijk geprijsd aangeboden, een unieke kans om een authenthieke vlet aan te schaffen. 

Algemeen
Werf  Mobach
Rompvorm  Rondspant
Open Kuip (OK)  
Doorvaarthoogte normaal  1,1 m
Kruiphoogte  110 cm
Diepgang  60 cm
Diepgang maximaal  60 cm
Waterverplaatsing  2.500 kg
Besturing

 
Stuurwiel
Hydraulisch

Roer  Enkel

Accommodatie
Slaapplaatsen  Vast: 0
Type interieur  Klassiek, warm
Kleur stoffering  Blauw
Kussens  

Motor en elektra
Start type  Elektrisch
Type  Binnenboord
Merk  BMW
Model  Marine
Bouwjaar  1984
Aantal cilinders  3
Vermogen  50 pk
Urenteller  
Draaiuren  1.100
Brandstof  Diesel
Overbrenging  Schroefas
Voortstuwing  Schroef
Koeling  Indirect
Brandstoftank aantal  1
Totale inhoud brandstoftank(s)  60 liter
Toerenteller  
Temperatuurmeter  
Accu  
Dynamo  
Omvormer

 Omvormer met 1 stopcontact
Voltmeter  
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Navigatie en elektronica
Log/snelheid

 Defect
Dieptemeter  
Navigatieverlichting   Koper

Uitrusting buitenom
Ankers & materiaal  2 x
Buiskap  
Kuiptent  
Buitenkussens  
Zwemtrap   Demontabel
Teakdek  
Stootwillen, lijnen  
Opmerkingen  Losse stuurstoel, hout.

Veiligheid
Bilgepomp   Elektrisch
Reddingsvesten  4
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