Prijslijst Intercruiser 27 Cabin
CE gekeurd voor categorie C, kustwateren
Volledig handgemaakt op eigen werf in Zwartsluis
Lengte:
Breedte:
Diepgang:
Doorvaarthoogte:
Motorisering

8.50 mtr
3.00 mtr
0.80 mtr
ca. 1.50 mtr
33 pk Vetus t/m 170 pk
Yanmar diesel

Tankinhoud diesel:
Tankinhoud water:
Tankinhoud vuilwater:
Constructie casco:

100 of 200 l (afhankelijk van motor)
100 l
60 l
overnaads handlay-up polyester
met 10 jaar garantie

Exterieur

Interieur

Kuip
• Grote U-vormige bank achterin, bruikbaar als zonnebank (60 cm. breed)
• Zeer ruime bergkasten onder U-vormige bank
• 2 Halfronde banken in verdiept deel kuip
• Vrijstaande stuurstand met rvs handgreep
• Esthec® op kuipvloer*
• Afsluitbare teak houten kajuitdeur
• Compressor koelkast in sb zijwand kuip
• Centraal geplaatste kichenette met spiritus kookplaat en Rvs wasbak met klapkraan
• Klapbare teak afdekplaat op kichenette te gebruiken als tafel
• Rvs railingen rondom U-vormige bank
• Comfort plus Sunbrella® zit- en rugkussens kuipbanken met piping
• 2 Instaptreden met antislip
• Kuipverlichting
• Buiskap met schuin afdekzeil, tevens te gebruiken als zonnekap boven halfronde
kuipbanken
• Teak bergkast in stb zijwand kuip, tegenover koelkast

Natte cel
• Handpomptoilet
• Rvs spoelbak met koud stromend water
• Bergkasten onder spoelbak
• Interieurverlichting
• 1 Paddestoelventilator voor permanente beluchting
• Spiegel
• Toiletrolhouder

Dek/opbouw
• 4 Rvs te openen patrijspoorten, inclusief horren
• Rvs dakluik, inclusief hor
• 1 Paddestoelventilator in natte cel
• Rvs railing
• 2 Rvs bolders op voordek
• 2 Rvs bolders achterdek
• 2 Rvs springbolders midscheeps
• Esthec® lijst boven kabelaring*
• Esthec® potdeksel langs gangboord*
• Ankerkluis met 1 luik inclusief klapanker
• Navigatieverlichting compleet
• Elektrische hoorn
Romp
• Kabelaring met Turkse knoop
• Rvs uitlaat
• Rvs boegstrip inclusief boegoog
• Geïntegreerd polyester zwemplateau met Esthec® en zwemtrap*
• Antifouling met waterlijn in kleur naar keuze
Standaard kleuren
• Romp: Parelwit, Cremewit of IJswit
• Dek: Parelwit, Cremewit of IJswit
• Kabelaring: beige of zwart
• Antifouling: blauw of zwart
• Kleur kussens, piping en kap naar keuze: zie kleurenstaal
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* Kleur honey of trufﬂe met zwarte bies

Prijzen in Euro’s inclusief 21% BTW • Prijzen af werf Zwartsluis • Kosten aflevering op locatie op aanvraag • Op al onze leveringen zijn de betreffende HISWA voorwaarden van toepassing
Garanties: 10 jaar op het casco en tot 5 jaar op de Vetus motor
Wijzigingen in prijzen en specificaties voorbehouden

www.intercruiser.nl

Officiële Interboat verkooppunten:
Interboat Loosdrecht · Oud Loosdrechtsedijk 181 · 1231 LV Oud Loosdrecht · T 035 582 74 25
Interboat Zwartsluis · Stouweweg 39 · 8064 PD Zwartsluis · T 038 332 58 54

Prijs complete standaarduitrusting af werf
		
Standaard uitvoering met Vetus 4 cil 33 pk diesel

Compleet (incl. BTW)
136.900,- 		

Max snelheid (half load)
ca. 14 km/u

Standaard uitvoering met Vetus 4 cil 52 pk diesel

142.500,- 		

ca. 16 km/u

Standaard uitvoering met Yanmar 4 cil 170 pk diesel *

162.900,- 		

ca. 36 km/u

* dieseltanks 200 liter en QL autom. trimsysteem

Technische installatie

Extra’s

Motor/motorruimte
• Vetus 33 pk 4 cilinder diesel
• Noodhelmstok
• Brandstofafsluiter
• Automatisch brandblussysteem
• Bilgepomp
• Zwaar geïsoleerde motorruimte

Algemeen
• 2 Kleurenromp 					
• Rompkleur oestergrijs / stofgrijs / Carinthia blauw 		
• Vijfdelig windscherm inclusief ruitenwissers 			
• Kopleguaan 					
• Zoutwaterbescherming 					

Dashboard
• Toerenteller met urenteller
• Brandstofniveaumeter
• Motortemperatuurmeter
• Voltmeter

Elektrisch systeem
•
•
•
•
•

1 x 75 Ampère/hour startaccu, incl. hoofdstroomschakelaar
1 x 200 Ampère/hour serviceaccu, incl. hoofdstroomschakelaar
Waterniveaumeter
12 volt stopkontakt op stuurpaal
Voltmeter start- en serviceaccu

Aﬂeverpakket
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Fenders
4 Landvasten
Vlaggestok met vlag
Pikhaak
Rvs klapanker 10 kg met 25 m Lijn
Halfvolle tank diesel
Volle tank water
Boot- en plaatsnaam
Vaarinstructie

750,1.500,6.900,950,op aanvraag

Techniek
• Boegschroef 55 kgf, incl. accu 					
2.900,• Hekschroef 					
3.600,• Radio/CD met 2 speakers in kuip en 2 speakers in kajuit, met blue tooth 1.295,• Warmwaterboiler 					
1.250,• Raymarine bidata I 40 					
995,• Kaartplotter 					
op aanvraag
• Extra 12V koellade 30 liter, gemonteerd in U- bank 		
1.395,• Dekdouche 					
650,• Hetelucht verwarming in kajuit en kuip 			
3.200,• Acculader en walstroom installatie, incl. 1 220 V stopcontact 		
1.395,• 2000W omvormer / acculader 					
2.800,• Kuipverlichting 					
495,• Roerstandaanwijzer 					
695,• Elektrisch ankerlier 					
3.900,Houtwerk
• Esthec® (onderhoudsarm composiet) op gangboorden, voor- en achterdek 5.600,• Klapbare teakhouten kuiptafel (80 cm lengte) 			
495,Kap & kussens
• Verhoogd achterdeel buiskap 					
• 1 Losse armsteun met 2 bekerhouders 			
• 2 Losse rugkussens vierkant of langwerpig 			
• Losse zitverhoger 					
• Zonnekap (bimini) boven stuurstand 			
• Winterdekkleed incl. frame 					
• Blindering hele cabriokap 					
• Verbreding achterbank incl. kussen tbv extra slaapplaats (per stuk)
• Meerprijs Silverguard bekleding kuip (zie kleurenstaal) 		
• Afdekzeil vijfdelig windscherm 					

1.950,175,145,145,1.295,1.950,495,795,1.295,595,-

www.intercruiser.nl

