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Lengte x breedte x diepgang
8,50 m x 2,70 m x 78,00 cm

Materiaal
Polyester

Bouwjaar
2015

Ligplaats
In verkoophaven

Doorvaarthoogte normaal
Onbekend

Slaapplaatsen
Vast: 0 Extra: 2

NR. MISS SIX

LongIsland 28 Sportsman
‘MISS SIX’

€ 129.500,- BTW Betaald
Sloep

As new! In nieuwstaat vererende 28 Sportsman met nog geen 55 vaaruren.
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Beschrijving

Soms kom je een boot tegen en dan denk je; wat een plaatje! Miss Six is een voorbeeld van zo'n boot. Door ons in 2015 opgeleverd aan de eerste
eigenaar die de boot nu met pijn in zijn hart verkoopt wegens gevorderde leeftijd. Uitgevoerd in LongIsland bauw en met ongelakt teak dat nog als
nieuw ruikt. De boot heeft 's zomers bij een tweede huis op een botenift gelegen en dat is de boot aan te zien. De romp is volledig clean en heeft
nog nooit antifouling gehad, het onderwaterschip is dan ook werkelijk als nieuw! 
De 220 pk Yanmar 6 cilinder diesel heeft nog geen 55 vaaruren en moet ook in nieuwstaat verkeren. 

De ruime kuip biedt plaats aan een groot gezelschap in de rondzit voorin. De stuurman heeft vanaf de centrale stuurstand een fantastisch uitzicht
over de hele boot. Achterin de boot bevindt zich de achterbank met daarvoor kastruimte met een ijskast en een ladekast met daarboven
bergruimte met een deksel, alles uitgevoerd in prachtig blank teakhout.

Wanneer u een practisch nieuwe boot zoekt en direct wilt varen dan biedt Miss Six u daartoe een ultieme gelegenheid. Kom langs op onze werf in
Leidschendam en overtuig uzelf van de topklasse van deze beauty.

 

Algemeen
Ontwerper  LongIsland / Studio Delta
CE  C
CE max gewicht  2.800 kg
CE max motor  220 pk
Rompvorm  V-bodem
Rompkleur  Blauw
Diepgang  78 cm
Waterverplaatsing  2.800 kg
Besturing  Stuurwiel
Roer  Enkel
Trimflaps

 
QL Volvo
Werking niet gegarandeerd

Accommodatie
Slaapplaatsen  Vast: 0 Extra: 2
Type interieur  Klassiek, warm
Kleur stoffering  Wit
Aantal douches  Buitendouche op achterdek
Koelkast & voeding  Elektrisch
Opmerkingen  Teak instaptredes aan bakboord en stuurboord in de kuip

Motor en elektra
Aantal identieke motoren  1
Start type  Elektrisch
Type  Binnenboord
Merk  Yanmar
Aantal cilinders  6
Vermogen  220 pk
Draaiuren  55
Brandstof  Diesel
Overbrenging  Schroefas
Brandstoftank aantal  
Totale inhoud brandstoftank(s)  200 liter
Brandstoftankmeter  
Toerenteller  
Oliedrukmeter  
Boegschroef  Elektrisch
Accu  
Acculader  
Dynamo  
Walstroom  
Walstroomkabel  

Navigatie en elektronica
Log/snelheid  
Dieptemeter  
Navigatieverlichting  
Roerstandaanwijzer  
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Uitrusting buitenom
Ankers & materiaal  
Anker bevestiging  Lijn
Buiskap   Met achterzeil
Buitenkussens  
Zwemplatform   Met teak
Zwemtrap   Onder zwemplatform
Teakdek  
Stootwillen, lijnen  

Veiligheid
Bilgepomp   Handmatig  Elektrisch
Brandblusser  
Zelflozende kuip  
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