Krafter 27

( 2013 )

Type
Afmetingen
Motor cap.
Keuring
Material

:
:
:
:
:

Tender- sloep
Lengte 8.20m | Breedte 2.65m | Diepgang 0.65m | Doorvaarhoogte 1.20m
33pk t/m 190pk
CE – C
Vinylester / Polyester

Rompvorm

: Langzaam & snel varend , modern design met geïntegreerd zwemplateau & traptreden in de spiegel
aangebracht.
: Ruime comfortabele zittingen voorzien van luxe kussens. Armleuningen voorzien van
bekerhouders. Motorkist in de kuip afgewerkt als tafel . Ruime stuurconsole voorzien van zeer exclusief paneel
met los afgewerkte instrumenten. Voldoende opslag/bergruimte in de zitbanken / vloer en achterin. Stijlvolle
opstap delen voor een veilige entree aan boord. Ruim zonnedek voor max. 2 personen. Afsluitbare ankerbak
voorzien van zelflozing.
: Ruim keukenblokken aan beide kanten van de boot aangebracht, wasbak set ( 33lt tank ) inclusief
designkraan.Ruime toegangsdeuren tot keukenkasten en standaard voorzien van koelkast (100lt ) zonder
*compressor. De keukenvloer is maximaal verlaagt voor een comfortabele werkhoogte, tevens zijn er
traptreden aangebracht voor een makkelijke opstap naar het voordek.
: Ruime kajuit voorzien van geïntegreerde slaapplaats voor 2 personen. Volledig
weggewerkt toilet is in midden - kajuit geplaatst.

Basis informatie :

Interieur

Keuken

Kajuit

Motorisering:
-

33Pk 4cyl. Vetus diesel / watergesmeerde schroefasinstallatie
AQUADRIVE homokineet koppeling met stuwdruklager
Zwaar geluidsisolatie
Compleet voorzien van betrouwbare Vetus techniek en toebehoren

Besturing :
-

Hydraulische besturing / 60cm teak-Rvs stuurwiel / Rvs stuurbeslag
Boegschroef tunnel (voor 35Kgf ) voorbereid.

Elektra :
-

12V, aparte zekeringkast, accu, keuzeschakelaar, uitgebreid instrumentenpaneel
Automatisch lenspomp installaties (2x)
LED of inbouw Navigatieverlichtingen (stuur/bakboord & heklicht)
12V aansluiting (stuurconsole)

Comfort:
-

Slaapplaatsen voor 2 pers.
Droog toilet in kajuit (afgesloten)
Wasbak installatie met designkraan en electr. pomp / watertank en dekvuldop
Elite kussenset rondom kuip
Buiskap ( 3 delig )
Volledig teakhouten inleg incl. zwemplateau

Diversen:
-

Zelflozende vloer
Geïntegreerd zwemplateau / geïntegreerde traptreden in spiegel
55ltr brandstoftank, 33ltr schoonwatertank.
RVS set : 8x Klapkikkers / 10xbekerhouders/rail-stuurkolom / boegstrip / rooster met logo
CE-C keuring – Nederlandse handleiding
* Koelcompressor als optie leverbaar

Standaard uitvoering

€ 59.500,- incl.BTW

Krafter Launch Boats behoudt zich het recht voor prijzen en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen

Krafter 27
UITVOERINGEN ( standaard )

PRIJS incl. BTW

52
54
75
125
140
170
190

€
€
€
€
€
€
€

pk
pk
pk
pk
pk
pk
pk

Vetus
Yanmar
Yanmar
Yanmar
Vetus ( commonrail )
Vetus ( commonrail )
Vetus ( commonrail )

75.400,76.950,81.350,91.850,92.950,97.500,99,750,-

Opties ( meerprijs ) incl.BTW
Boegschroef 35 Kgf
-------------------------------------------------------------Zonnebed (kuip) incl. bodem & kussens
---------------------------------------------------Zonnedek kussens / 1 persoon / lig & rug (voordek) -----------------------------------------Zonnedek kussens / 2 pers. ( voordek )
---------------------------------------------------Slaapkussens in kajuit
-------------------------------------------------------------Kussenset in echt leer
-------------------------------------------------------------Corian marmer & rvs railingen op keukenblokken
---------------------------------Koelcompressor voor geïsoleerde koelkast
--------------------------------------------------Kooktoestel
-------------------------------------------------------------Douche op zwemplateau
-------------------------------------------------------------12V aansluiting in kajuit
-------------------------------------------------------------RVS dakluik
op voordek
-------------------------------------------------------------Marine audio installatie met 2x speakers / I-POD aansluiting -----------------------------LED kuipverlichtingen 4x
-------------------------------------------------------------LED verlichtingen keuken 4x
-------------------------------------------------------------Zwemtrap Rvs (uitschuifbaar)
-------------------------------------------------------------Clakson (inbouw)
-------------------------------------------------------------Anker 5kg incl. lijn
-------------------------------------------------------------Docking lights / schijnwerper (Rvs inbouw) --------------------------------------------------Onderwater verlichting 2x LED uitvoering
--------------------------------------------------Dagvaartlichten ( NAVIEW/ Cat Eye ) -------------------------------------------------------------Biminitop met Rvs buizen
-------------------------------------------------------------Slijtvast composit (Teak) i.p.v. teakhout --------------------------------------------------------Ski oog (rvs)
------------------------------------------------------------------------------Walstroom set ( aardlekschakelaar,acculader,230V stopcontact ) Merk: Victron ----Verwarming (kajuit) Merk: Webasto -------------------------------------------------------------Afleverpakket ***
-------------------------------------------------------------Brandstof
--------------------------------------------------------------

€ 2150,€ 1150,€ 380,€ 750,€ 570,€ 1550,€ 1550,€1150,n.o.t.k.
€ 550,€ 150,€ 1150,€ 850,€ 520,€ 350,€350,€ 150,€ 250,€ 1200,€ 850,€ 350,€ 1250,€ 2500,€ 350,€ 1500,€ 2290,€ 500,n.o.t.k.

*** Afleverpakket : Stootwielen , landvasten , oliën – koelvloeistof , brandblusser, naam & thuishaven

Krafter Launch Boats behoudt zich het recht voor prijzen en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen

