Strona główna / Rynek żeglarski / Żaglówka Bora

 Zaglówka Bora

Podstawa do
negocjacji

59.000,00 €
 Dodaj do ulubionych

 Opis

 Wymiary

Brak opisu

Długość

10.30 m

Szerokość

3.10 m

Cena:

59.000,00 €
Podstawa do
negocjacji

Cena z VAT:

Nie

Odwiedziny:

1

 Publikuj na facebooku
 Tweetuj tę stronę

Głębokość zan…1.75 m

 Zdjęcia

Nr referencyjny 1815

 Dane wspólne
Typ łodzi

Zaglówka

Model

Najad 34

Rok budowy

1979

Stan

Odnowiona lub
odremontowana

Inne dane

Wielkość żagli

Nazwa

Bora

MMSI

211380140

Sygnał wywoła…DB 3427

Grot

60.00 m²

 Motoryzacja
Producent siln… Yanmar

Słodka woda

200 L

Pozycja

Front

Pojemność zbi…90 L

Konie mechan… 55HP
Rodzaj zużywa…Diesel
* Suma wszystkich silników

ozaglowanie & takielunek
 osprzet spinakera
 takielunek slupa

urzadzenie & podzial



 roler foka

urzadzenie & podzial
 kajuta dziobowa
 mala kabina



 kajuta rufowa
 salon

kuchnia
 lodówka gazowa



 zmywarka

instrumentarium nautyczne



 echosonda
 Instrumentarium nautyczne
 kompas
 odbiornik fal progowych
 odbiornik map synoptycznych
 radar
 radionadajnik UKF
 sumlog
 wiatromierz

plandeki & pokrowce
 plandeka portowa



 plandeka zimowa

wyposazenie



 akumulator
 baterie sloneczne do ladowania akumulatora
 glówny wlacznik do akumulatora
 kotwica
 kotwica z lancuchem
 ladowarka do akumulatora  pompa odpompowujaca
 skrzynia kotwiczna
 tratwa ratunkowa
 urządzenie do wykrywania gazu

osprzet
 dodatkowe wyposazenie  drabinka kapielowa
 drzwi na poklad kapielowy na rufie
 gasnica
 kosz na dziobie
 kosz na rufie
 kosz na rufie ze stali nierdzewnej
 luk pokladowy
 obicia na poduszki z tkaniny
 odtwarzacz CD
 ogrzewanie
 ogrzewanie przez silnik
 radio
 reling pokladowy
 stalowy kosz na rufie
 stól w kokpicie z poduszkami do siedzenia
 urzadzenie hydrauliczne



 Dane kontaktowe
Żeglarz

 w.klawitter

Wilhelm K.
Königsbergerstr.3
Bremen 28237
DEU

 Skontaktuj się ze
sprzedawcą
Skorzystaj z formularza, aby
przesłać pytania albo
skontaktować się ze sprzedawcą
tej łodzi
Imię

 Zaloguj się, aby zobaczyć
wszystkie dane kontaktowe!
 Logowanie lub rejestracja

Nazwisko

E-mail

Telefon

Telefon komórkowy

Pytanie
Jestem zainteresowany/-a
oferowaną przez Ciebie na
portmaps.com łodzią

 Wyślij wiadomość

Podobne łodzie

y
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y
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y
ąc
or
G



SIRIUS
 " el Cid " Bavari… 
€65.000,00
€57.000,00
Łodzie w zasięgu ilometrów

Saskia


€58.000,00

venticello

€64.900


Mahalo

 3,0 km


€125.000,00

Likedeeler
 11,7 km


€160.000,00

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

Accept

Serenade
 18,0 km


€32.500,00

Dreamer
 18,2 km

€26.500

