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Lengte x breedte x diepgang
10,00 m x 2,85 m x 75,00 cm

Materiaal
Polyester

Bouwjaar
2009

Ligplaats
In verkoophaven

Doorvaarthoogte normaal
Onbekend

Slaapplaatsen
Vast: 0

NR. SWA

LongIsland 33 Sportsman Sun Piet Boon
‘SWA’

€ 155.000,- BTW Betaald
Sloep

2 x 260 pk Yanmar diesel. In 2018 volledig gerefitte LongIsland 33 Sportsman Sun styled by Piet Boon.
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Beschrijving

Deze speciale LongIsland 33 Sportsman is door designer Piet Boon gestyled. Van de hand van deze Nederlandse grootmeester kwamen ook
speciale edities van Land en Range Rovers. Deze styling is ook herkenbaar op deze LongIsland. De romp en kuip zijn in dezelfde kleur grijs
uitgevoerd, het dek is uitgevoerd in Esthec met een speciaal door Piet Boon ontworpen motief en al het rvs is mat uitgevoerd. In 2018 heeft de
boot bij LongIsland een totale refit ondergaan en sindsdien is er weinig met de boot gevaren. Tijdens de refit zijn onder andere de volgende zaken
vernieuwd: nieuwe buiskap met achterzeil, nieuwe bekleding (zwart), romp opnieuw gespoten, nieuwe audio installatie, nieuw navigatiesysteem.
De boot verkeert dan ook in een perfecte staat van onderhoud.

De kuip heeft een speciaal door Piet Boon ontworpen indeling met een custom made console, stuurbank en zit- en rugkussens. Bovenop de strak
vormgegeven console bevinden zich de digitale schermpjes met informatie over de motoren. Onder het zonnedek achter bevinden zich de twee
Yanmar diesel motoren van 260 pk elk. In combinatie met de boegschroef laat de boot zich hiermee tot op de millimeter nauwkeurig
manoevreren. 

De vaareigenschappen zijn zoals u die die van een LongIsland 33 met twee motoren mag verwachten. Bij langzaam accelereren gaat de boot
haast onmerkbaar over in plané. En bij volgas acceleert dit raspaardje in een enorm tempo naar de hoge topsnelheid. Ondanks de lengte van 10
meter kan er echter ook ontspannen op klein binnenwater gevaren worden. Hierbij biedt de speciale indeling van de kuip royale en comfortabele
zitplaatsen voor een groot gezelschap.

Naast de unieke styling is deze 33 Sportsman ook zeer royaal uitgerust met opties. Standaard is een 33 Sportsman al compleet uitgerust met en
beschikt dan over bijvoorbeeld walstroom met acculader, een boegschroef en een douche op het achterdek. Deze boot is daarboven uitgerust met
onder andere verwarming, xenon docking lights, speciale speakers en autopilot. 

Deze in nieuwstaat verkerende LongIsland 33 Sportsman Sun met twee motoren is te bezichtigen op onze werf in Leidschendam.

Algemeen
Ontwerper  Piet Boon
Werf  LongIsland Yachts
CE  C
Rompvorm

 
V-bodem
Nieuw gespoten

Rompkleur  Grijs
Dek en opbouw kleur  Grijs
Dek en opbouw materiaal  Polyester
Kruiphoogte  135 cm
Diepgang  75 cm
Waterverplaatsing  3.000 kg
Besturing  Stuurwiel
Plek besturing  Buiten
Roer  Dubbel

Accommodatie
Slaapplaatsen  Vast: 0
Type interieur  Nieuwe bekleding
Kleur stoffering  Zwart
Matrassen  
Kussens  
Watertank & materiaal  
Watertankmeter  
Watersysteem  Druksysteem
Buitenwater   buitendouche
Aantal douches  1
Radio/CD-speler   Nieuwe high-end audio installatie
Koelkast & voeding  

Motor en elektra
Aantal identieke motoren  2
Start type  Elektrisch
Type  Binnenboord
Merk  Yanmar
Model  BY
Bouwjaar  2009
Aantal cilinders  6
Vermogen  2x 260 pk
Urenteller  
Brandstof  Diesel
Overbrenging  Schroefas
Voortstuwing  Schroef
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Brandstoftank aantal  2
Max snelheid  32 knopen
Kruissnelheid  25 knopen
Brandstoftankmeter  
Toerenteller

 Digitaal
Oliedrukmeter  
Temperatuurmeter  
Boegschroef  Elektrisch
Acculader  
Omvormer  
Walstroom  
Walstroomkabel  

Navigatie en elektronica
Log/snelheid  
Dieptemeter  
Navigatieverlichting  
Roerstandaanwijzer  
Autopilot  
GPS  Nieuw
Kaartplotter  Nieuw

Uitrusting buitenom
Ankers & materiaal  
Buiskap   Nieuw
Kuiptent  
Buitenkussens   Nieuwe bekleding
Dekzeil(en)   Buiskap en achterzeil nieuw
Zwemplatform  
Zwemtrap  
Stootwillen, lijnen  

Veiligheid
Bilgepomp   Elektrisch
Brandblusser  
Zelflozende kuip  
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