€ 29.500,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:
Omschrijving

Tjalk 23.30 met CBB
€ 29.500,23.3 m
4.15 m
Staal
1902

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Doeve Makelaars & Taxateurs
Westhavenkade 87c C
3133 AV Vlaardingen
0102489830
http://www.doevemakelaar.nl

Basisinformatie
Merknaam :

Tjalk 23.30 Met Cbb

Lengte (meters) :

23.30

Breedte (meters) :

4.15

Diepgang (m) :

0.95

Algemene staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1902

Prijs :

29.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Materiaal Romp :

Staal

Type Romp :

Rondspant

Water verplaatsing (kg) :

40 Ton

Hoogte (m) :

2.7

Thuishaven :

Omgeving Harlingen

Land thuishaven :

Nederland (nl)

Motor
Merk :

Ford 2703e

Vermogen in PK :

120 Pk 88 Kw

Aandrijving :

3 Blads Schroef Vetgesmeerde Schroefas

Soort brandstof :

Diesel

Cilinderaantal :

6

Motoruren :

2200

Inhoud brandstoftank (liters) :

200

Uitrusting
Anker :

Handankerlier Stokanker Ankerketting 4x Verhaalkop

Acculader :

Victron Multiplus-ii Combi Omvormer/lader 24/3000/70

Omvormer :

Victron Multiplus-ii Combi Omvormer/lader 24/3000/70

Volledige Omschrijving
Voormalig binnenvaart vrachtschip dat, nadat ze de afgelopen decennia werd bewoond, volledig is leeggehaald en
voorbereid is om met een nieuwe eigenaar wederom in de vaart genomen te kunnen worden en/of te worden ingericht om
aan boord te kunnen gaan wonen. Zo is er al isolatie en grondhout aangebracht. De motor is aanwezig en functioneert naar
behoren. In december 2017/januari 2018 is het onderwaterschip gekeurd en is deze waar nodig gerepareerd en
geconserveerd. Tevens zijn de huiddoorvoeren waar nodig vervangen en is de schroef geoptimaliseerd. Het betreft hier
duidelijk een project dat in onze ogen zeer interessant is om vanaf de basis weer op te gaan bouwen. De volledige informatie
van dit schip vindt u op www.doevemakelaar.nl of als u gelijk de volledige informatie van dit schip wil bekijken door hier te
klikken.
Certificaten: Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen (CBB) zone 2, 3 & 4 NL geldig tot: 10-2025 Geschikt
voor / als: binnenwateren Algemene informatie: Aangeboden in de conditie waarin ze zich nu bevindt niet afgemaakt project
Bouwwijze: geklonken nieuw staal is gelast berghout rondom boeiing rondom zelflozende kuip achterroef Ramen: stalen
raamprofielen Isolatie: ja Davits: aanwezig
Besturing: mechanisch stuurwiel hardhouten roer aangehangen roer
Betimmering: grondhout zie foto's
Stroomvoorziening: geen elektrisch systeem
Aanvullende informatie: voorpiek met kettingbak mooie zeeg Rompvorm is geschikt om mee droog te vallen. ruim voordek
Drinkwatertank (ca.): 3000 liter Vuilwatertank (ca.): niet aanwezig, voldoende ruimte om in te bouwen Aanvullende
informatie: Keuringsrapport van het onderwaterschip is aanwezig (12-2017)

Volledige Omschrijving
Interessant project om af te maken (intimmeren), door iemand met 2 rechter handen of in te laten timmeren door een werf.
Waterdruksysteem: hydrofoor Gas systeem: geen gas aan

