6.50 Classic

Overnaadse spitsgatsloepen
van Friese komaf

7.50 Classic

Fraai gelijnd en zeer stabiel
7.50 Cabin
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6.50 Classic
Langweer is een rustieke
watersportplaats in Friesland.
Dit authentieke dorpje is de plaats
waar de Langweerder Sloep,
een overnaadse spitsgatsloep,
vandaan komt. In eerste instantie
voor de verhuur, maar steeds meer
huurders werden verliefd op deze
ranke verschijning.
De Langweerder Sloepen zijn
van oorsprong reddingssloepen,
bestemd voor de Oostzee.
Dankzij deze geschiedenis staan
de Langweerder Sloepen voor
betrouwbaarheid en stabiliteit!

De Langweerder Sloep 6.50
Classic is zeer compleet
uitgerust met onder andere
een zit- en rugkussenset,
verhoogde buiskap met
achtertent, teakhouten
motordeksel, teakhouten
kuiplijst en een zware
kwaliteit motorisolatie.

De Langweerder Sloep is precies
zoals een sloep bedoeld is:
Ruim, comfortabel, onderhoudsvriendelijk, stabiel en standaard
zeer uitgebreid uitgerust.

De brede gangboorden
maken deze sloep uniek en
geven een veilig gevoel bij
in- en uitstappen.

Uiteraard kunnen alle modellen
geheel naar eigen wens uitgebreid
en afgebouwd worden.

Tevens beschikt de sloep
over veel opbergruimte en
is er een mogelijkheid voor
een zonnedek-slaapbank.
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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)

Kap & Kussens
Zonnedek met kussens in diverse kleuren
Biminitop (zonnehemel over de kuip)
Hoes voor buiskap
Meerprijs afwijkende stof kussens(zie stoffenstaal)
Wintertent tot over kabelaring

950,00
895,00
145,00
550,00
895,00
¼ 1.925,00
¼ 625,00
¼ 650,00
¼ 550,00
¼ 625,00
¼ 425,00
¼ 295,00
¼ 525,00
¼ 115,00
¼ 275,00
¼ 195,00
¼
65,00
¼
95,00

¼
¼
¼
¼
¼

* 2 x opbergvakjes (zwaluwnesten)
* Antifouling systeem met waterlijn
* Massief teakhouten motordeksel
* Opstappen teak met bergruimtes voor fenders en lijnen
* RvS vlaggenstokhouder met vlag en stok
* Zitkussen set in diverse kleuren
* Rugkussen set in diverse kleuren
* 4 Fenders, 2 landvasten en volle tank
* Brandblusinstallatie ‘Fire Pro’
* Boot- en ligplaatsnaam

Diversen
Zwemplateau ingelegd met teak
Zwemtrap RvS inclusief teakhouten treden
RvS reling voor op dek
RvS reling achter op dek
Kabelaring 9,6 cm met leguaan meerprijs op 7,2 cm
Zwarte of zilverkleurige kabelaring
RvS handgreep op stuurconsole
¼ 3.250,00
Instaphulp RvS bak- stuurboord met steunpaal
¼ 4.150,00
Chemisch toilet Porta Potti 35 liter
¼ 1.695,00
Touwsnijder op schroefas
¼ 850,00
Stuurwiel 60 cm
Teak beker/telefoon houder
¼ 650,00
RvS boegoog
Levering
af
werf
Langweer
Pontdijk
8F.
Levering af jachthaven De Cleypoel Watersport te Rijpwetering.
Wijzigingen
in
prijzen,
specificaties,
materialen,
uitrusting
en
drukfouten
voorbehouden.
prijzen
zijn inclusief
  
           Alle
 
  BTW.
!"

¼ 2.550,00
¼ 3.650,00
¼ 4.950,00
¼ 1.250,00
¼ 2.550,00
¼ 1.395,00
¼ 1.350,00
¼ 245,00
¼ 115,00
¼ 245,00
¼ 850,00
¼ 550,00
¼ 995,00

Extra opties

* 13 pk 2-cilinder Volvo-penta incl. flexibele koppeling
* Watergesmeerde schroefas
* Waterafscheider, brandstofafsluiter
* Uitgebreid dashboard met toerenmeter en urenteller
* 54 ampère onderhoudsvrije accu
* Brandstofniveau meter 12-Volt
* Hoofdstroom schakelaar
* 12 voltaansluiting
* Lenspomp elektrisch
* Zware kwaliteit motorisolatie

Techniek
19 pk Volvo-penta 3 cilinder meerprijs op 13 pk incl. trimvlak
28 pk Volvo-penta 3 cilinder meerprijs op 13 pk incl. trimvlak
Electro Silent Prop 3,5 kw A-synchroom 8 x 6V 340 Ah. AGM
Hydraulische besturing incl. stuurwiel 50 cm. met noodstuurinrichting
Boegschroef 25 KGF
Spoelbakje met pomp, kooktoestel met gasfles
Koellade coolmatic inbouw
Boordlicht wit rondschijnend
12 voltaansluiting
Olie druk-, koelvloeistof temperatuur-, voltmeters per stuk inbouw
Diepte- snelheidsmeter
Kuipverlichting set van 4 stuks
GPS track en trace systeem
Houtwerk
Teakhouten vloer
Teakdek
Teakhouten fenderlijst rondom gangboord
Teakhouten kuiplijst
Teaktafel met tafelpoot naar keuze

* Overnaadse polyester romp met complete binnenschaal
* Dek als romp in diverse kleuren leverbaar
* RvS roerconstructie
* 2 RvS bolders met boegklampen
* Verzinkbare kikkers 4 stuks RvS met lijngeleiders
* Kabelaring 7,2 cm met een kopleguaan
* Ankerluik met inleg teakhout
* Verhoogde buiskap RvS frame met achtertent
* RvS hak extra bescherming voor schroef en roer
* RvS boegstrip voor/achter

Standaard uitvoering 

Prijs : ¼ 27.950,00

Langweerder Sloep 6.50 Classic

