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7.50 Classic
Eén van de nieuwe modellen is de
Langweerder Sloep 7.50 Classic.
Dit model sluit qua lijn en vormgeving prima aan op de eerdere
modellen, de Langweerder Sloep
6.50 & 8.50.
Omdat deze sloep een slag groter
is dan de Langweerder Sloep 6.50
Classic biedt de Langweerder Sloep
7.50 Classic zeker meer ruimte en
mogelijkheden.
Zo beschikt deze sloep standaard
over veel en grote opbergruimtes,
hydraulische besturing inclusief een
stuurwiel en is er slaapgelegenheid
voor 2 tot 4 personen.
Het is mogelijk om deze sloep uit te
breiden met een kooktoestel, spoelbak, dekdouche en/of chemisch
toilet.
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7.50 Cabin
Het andere nieuwe model is de
Langweerder Sloep 7.50 Cabin.
Deze sloep heeft dezelfde
standaard uitvoering als de
Langweerder Sloep 7.50 Classic.
Echter is deze uitgebreid met een
elegant opgebouwde Cabin, waardoor een ruime slaapgelegenheid
wordt gecreëerd.
Verder is een verhoogd kussen voor
de schipper, 4 patrijspoorten en
2 leeslampjes standaard aanwezig.
Optioneel kunt u kiezen voor een
zwemplateau met zwemtrap of een
boegschroef.
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Technische gegevens
6.50 Classic
Lengte o.a.
Breedte o.a.
Diepgang
Doorvaarthoogte
Gewicht
Aantal personen
Motor
Aantal cylinders
Brandstof
Tankinhoud
Zonnedek
Navigatieverlichting
Koelkast
Spoelbak
Kookgelegenheid
Slaapplaatsen
Rompvorm
Materiaal
Buiskap met achtertent
CE Keurmerk

6.50 m
2.50 m
0.60 m
1.00 m
1.150 kg
6
13 - 28 pk
2 - 3 cilinders
diesel
70 liter
optioneel
optioneel
optioneel, koellade
optioneel,
combi met gasstel
zie boven
optioneel
overnaadse spitsgatsloep
polyester
standaard
cat. C (kustwateren)

7.50 Classic
7.75 m
2.80 m
0.70 m
1.20 m
2.000 kg
10
19 - 75 pk *
3 - 4 cilinders
diesel
90 liter
optioneel
standaard
optioneel, koelkast 50 liter
optioneel,
combi met gasstel
zie boven
2 tot 4 personen
overnaadse spitsgatsloep
polyester
standaard
cat. C (kustwateren)

8.50 Classic
Lengte o.a.
Breedte o.a.
Diepgang
Doorvaarthoogte
Gewicht
Aantal personen
Motor
Aantal cylinders
Brandstof
Tankinhoud
Zonnedek
Navigatieverlichting
Koelkast
Spoelbak
Kookgelegenheid
Slaapplaatsen
Rompvorm
Materiaal
Buiskap met achtertent
CE Keurmerk

8.80 m
3.00 m
0.75 m
1.20 m
2.500 kg
12
28 - 75 pk *
3 - 4 cilinders
diesel
90 liter
optioneel
standaard
standaard, koelkast 50 liter
standaard
standaard, 2 pits gasstel
2 tot 4 personen
overnaadse spitsgatsloep
polyester
standaard
cat. C (kustwateren)
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7.50 Cabin
7.75 m
2.80 m
0.70 m
1.40 m
2.000 kg
10
19 - 75 pk *
3 - 4 cilinders
diesel
90 liter
standaard
standaard
optioneel, koelkast 50 liter
optioneel,
combi met gasstel
zie boven
2 tot 4 personen
overnaadse spitsgatsloep
polyester
standaard
cat. C (kustwateren)

8.50 Cabin
8.80 m
3.00 m
0.75 m
1.40 m
2.500 kg
12
28 - 75 pk *
3 - 4 cilinders
diesel
90 liter
standaard
standaard
standaard, koelkast 50 liter
standaard
standaard, 2 pits gasstel
2 tot 4 personen
overnaadse spitsgatsloep
polyester
standaard
cat. C (kustwateren)

* Lenspomp elektrisch
* Volledige navigatie verlichting

* Antifouling systeem met waterlijn
* RvS boegstrip (voor/achter)
* Zware kwaliteit motorisolatie
* Buiskap met achtertent, RvS frame en hoes voor buiskap
* Kabelaring 9,6 cm met een kopleguaan

!"

Houtwerk
Teakhouten kuipvloer voorin
Teakhouten kuipvloer achterin
Teakdek
Teaktafel met tafelpoot naar keuze
Teakhouten kuiplijst
Kap & Kussens
Wintertent tot over de kabelaring
Zonnedek/slaapgelegenheid met kussens
Slaapgelegenheid voor 2 personen naast stuurconsole
Bimini top (zonnehemel over kuip)
Afsluitbare (tentdoek) slaapgelegenheid vanaf cabrio tent
Meerprijs afwijkende stof kussens (zie stoffenstaal)
Diversen
Zwemplateau met zwemtrap
Verstelbare stuurbus
RvS reling voor op dek beide zijden
RvS reling achter op dek beide zijden
RvS handgreep op stuurconsole
Instaphulp RvS bak- stuurboord met steunpaal
Zwarte of zilverkleurige kabelaring
Chemisch toilet
Dekdouche

¼ 2.750,00
¼ 1.450,00
¼ 750,00
¼ 650,00
¼ 345,00
¼ 525,00
¼ 425,00
¼ 115,00
¼ 495,00

¼ 1.485,00
¼ 1.050,00
¼ 950,00
¼ 895,00
¼ 575,00
¼ 550,00

¼ 2.350,00
¼ 2.750,00
¼ 4.850,00
¼ 650,00
¼ 975,00

* Uitvoering als standaard
* Cabin bekleed en teakhouten handgrepen op cabine
* 4 patrijspoorten, welke zijn te openen
* 2 buigveer leeslampjes, 3 plafonnières
* Buiskap met achtertent en RvS frame
* Verhoogd kussen voor de schipper

Meerprijs 7.50 Cabin ¼ 7.750,00

* RvS vlaggenstokhouder met stok en vlag
* Brandblusinstallatie “Fire Pro”
* Anker 10 kg met 20 meter lijn
* Zit- en rug kussenset in diverse kleuren
* Boot- en ligplaatsnaam
* 4 fenders, 2 landvasten en volle tank

Levering af werf Langweer Pontdijk 8F.
Levering afmaterialen,
jachthaven
De Cleypoel
Watersport
te Rijpwetering.
Wijzigingen in prijzen, specificaties,
uitrusting
en drukfouten
voorbehouden.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
  
                

Techniek
28 pk Volvo-penta 3 cilinder meerprijs op 19 pk
¼ 1.950,00
38 pk Volvo-penta 4 cilinder meerprijs op 19 pk
¼ 4.350,00
55 pk Volvo-penta 4 cilinder met hydr. koppeling meerprijs op 19 pk
¼ 7.750,00
75 pk Volvo-penta turbo diesel 4 cilinder met hydr. koppeling meerprijs op 19 pk
¼ 9.950,00
Elektrisch motoren
Prijzen op aanvraag
Volvo EVC display met o.a. dieptesnelheidsmeter, boordcomputer alles digitaal
¼ 2.250,00
Boegschroef Vetus 25 KGF
¼ 2.450,00
Walstroom 220 volt met acculader en 25 meter verlengsnoer
¼ 1.350,00
Victron omvormer- acculader, VE. Net paneel, Net batterij controller, 25 m. verlengsnoer ¼ 3.545,00
RvS spoelbakje met kraan en Hydrofoor pomp, inbouw 1 pits kooktoestel incl. gasfles
¼ 1.395,00
Inbouwtoilet met vuilwatertank
¼ 1.450,00
¼ 775,00
2e accu 120 ampère met gescheiden laadsysteem d.m.v. diodeblok
Koelkast 50 liter met vriesvakje en inbouwframe
¼ 850,00
GPS track en trace systeem
¼ 995,00
Radio- Cd speler (Kenwood) incl. afstandsbediening, 2x spatwaterdichte speakers
¼ 895,00
12 Voltaansluiting
¼ 115,00
Diepte- snelheidsmeter
¼ 850,00
Kuipverlichting set van 4 stuks
¼ 550,00
Olie druk-, koelvloeistof temperatuur-, volt meters per stuk inbouw
¼ 245,00
2x buigveer leeslampjes
¼ 550,00
Verlichting vooronder
¼ 125,00

Extra opties

* Massief teak op de roerwangen
* Massief teakhouten motorkist deksel
* Massief teakhouten fenderlijst rondom gangboord
* Opstappen teakhout met opbergvakken

* 19 pk 3 cilinder Volvo-penta
* Python-drive stuwdruklager
* Uitgebreid dashboard met toerenmeter en urenteller
* Brandstof niveaumeter 12-Volt
* RvS dieseltank 90 liter
* 120 ampère accu onderhoudsvrij
* Waterafscheider- groffilter, brandstofafsluiter
* Hydraulische besturing incl. stuurwiel 50 cm met noodhelm

* Overnaadse polyester romp met complete binnenschaal
* Dek als romp in diverse kleuren leverbaar
* Diverse grote bakskisten en bergruimtes
* Ankerluik met inleg teakhout
* Achtergehangen roerconstructie met gepolijst RvS en teakwangen
* Verzinkbare kikkers 4 stuks RvS met lijngeleiders
* RvS bolder of kikkers met boegklampen
* RvS roerhak voor bescherming roer en schroef

Standaard uitvoering

Prijs : ¼ 45.950,00

Langweerder Sloep 7.50 Classic / Cabin

