koti / käyttäjän veneitä / purjevene Ylpe

 purjevene Ylpe
kuvaus

 lisää suosikkeihin

 mitat

näkymät:

16067

pituus

13.04 m

omistaja:

 Ylpe

leveys

4.05 m

syväys

1.62 m

 yleinen tieto
malli

Cheoy Lee 43
Motorsegler

veistämö

Cheoy Lee (HK)

suunnitteluvuosi 1981
CE kategoria

valtameri

paino

 värit
kansi
runko

hytit

3

etupurje

26.00neliö

vuoteet

5

isopurje

47.00neliö

matkustajat

5

spinaakkeri

59.00neliö

geenua

20.00neliö

rakkula

30.00neliö

Ylpe

makea vesi

1000 L

harmaavesisäiliö100 L

 valokuvia

15030.00 kg

purjeala

nimi

 Tviittaa tämä sivu

maston korkeu…17.00 m

 Paikat ja majoitus

muut tiedot

 jaa Facebookissa

itseskuuttava f… 15.00neliö

 moottorointi
moottorin malli Perkins Sabre
sijainti

keula

kKäytettävissä…2200 h
Polttoainetank… 1500 L

sylinter

6

hevosvoima

120HV

“ Motor original von
Lehmann auf Perkins Sabre
120PS 2001 erneuert. ”
moottoreiden lukumäärä
moottorin suorituskyky

Purjevarustus ja rigi



 alumiinipuomi
 Ketsch

 fokan rullauslaite
 spinnaakeri

“ Segel in braun, teilweise auch weiße Segel vorhanden.-----Vorsegelreffanlage elektrisch Typ Bamer;------Hauptsegelreffanlage Hand Typ Bamer;-------- Besansegel
standard ”

Sisustus & Tilankäyttö



 2. ohjauspiste
 2. ohjauspiste peräkannella
 etuhytti
 omistajan/perähytti
 perähytti
 salonki
 sisäohjauksella
 vierashytti
“ 2 Toiletten = 1x Vorschiff elektr. und 1x Achtern manuell ”

Pentri
 jääkaappi, sähkö



 kaasukeitin, 3 liekillä

Nautinen laitteisto
 automaattiohjaus
 GPS apulaitteella
 kalakaiku
 kompassi
 rajaaaltovastaanotin
 tutka
 UKW-radiopuhelin



 bordcomputer
 kaikuluotain
 karttaplotteri
 nopeusmittari
 sisäpuhelin
 tuulimittari

“ Raymarine AIS700 SOTDMA-AIS-Transponder,AISSender/Empfänger mit SOTDMA & Splitter ”

Venekuomut ja -peitteet
 ajokuomu
 etukuomu
 Talvisäilytyspeite



 aurinkokuomu
 kokokuomu

Tekninen varustus
 akkulaturi
 ankkuri
 ankkuri ketjulla
 ankkuriboxi
 ankkurivinntturi (käsin)
 ankkurivinntturi (sähkö-)
 aurinkokenno akkujen latausta varten



 generaattori
 kansipesulaite
 maasähkö 230 Volt
 pelastuslautta
 tuulilasinpyyhkijät

 kaasunvalvontaan laite
 maasähkö
 päävirtakatkaisin
 pilssipumppu

“ Navgeräte von VDO und Raymarin ”

Varusteet



 ajohytin pöytä
 CD-soitin
 gangway
 istuinpehmusteet, kangas
 keulakori
 keulaluukku
 lämminvesilaitteisto
 lämmitys
 lämmitys, koneen kautta
 makuupehmusteet etukannella
 myrkkyväri
 painevesilaitteisto
 palosammutin
 peräkori, puukaarin
 peräkori, ruostumaton
 peräkori, teräs
 pilssipumppu
 radio
 sivukaiteet
 taavetit
 teak-deck
 tv antenni
 uimaportaat
 väri tv
 wetbar

sijainti



Leaflet

a
ku

um

a
um
ku

ku

um

a

samanlaisia veneitä


Libertas


 johiko

MAXI


 maxi

MONA LISA



 wolfgang…

Isabel

a
ku

um

a
um
ku

ku

um

a

veneitä 100 kilometrin säteellä


inkarus

 1,1 km


 ramcocat

ROMOCO
 4,1 km


 r.isler

ortmaps.com uses cookies. By using our site you agree that we set

Accept

Sunshine
 6,1 km


 Stephan

Musashi

 15,4 km

