Prijslijst Intercruiser 29
CE gekeurd voor categorie B, zeewaardig
Volledig handgemaakt op eigen werf in Zwartsluis
Lengte:
Breedte:
Diepgang:
Doorvaarthoogte:
Motorisering

9.00 mtr
3.35 mtr
0.95 mtr
ca. 1.70 mtr (zonder windscherm)
65 pk Vetus t/m 230 pk
Yanmar diesel

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

300 l
300 l
75 l
overnaads handlay-up polyester
met 10 jaar garantie

Exterieur

Interieur

Zelflozende kuip
• Zelﬂozende kuip
• 2 L-vormige banken, bruikbaar als zonnebank (60 cm breed)
• Zeer ruime bergkasten onder beide L-vormige banken
• La naast kombuis in zitbank
• Vrijstaande stuurstand met compleet instrumentarium
• Esthec® (onderhoudsarm composiet) vloer met zelﬂozers
• Esthec® (onderhoudsarm composiet) rondom kuip
• Afsluitbare teakhouten kajuitdeur
• Rvs railingen rondom
• Comfort plus Sunbrella® zit- en rugkussens kuipbanken met piping
• 2 Instaptreden met antislip
• Kuipverlichting
• Cabriokap met verhoogd achterdeel met ramen

Kajuit
• Aan beide zijden een bank, doorlopend onder vaste slaapplaatsen
(te gebruiken als slaapplaatsen)
• Nirrox zit- en rugkussens op beide banken
• 2 Vaste slaapplaatsen in voorpiek (200 x 80 cm)
• 2 Comfortmatrassen op de vaste slaapplaatsen met standaard matrashoezen
• Teakhouten kast aan stuurboordzijde bij ingang
• Teak wand en -deur natte cel
• Teakhouten kolomkast aan bakboordzijde bij ingang
• Teakline vloer
• Teak toegangstrap met bergruimte
• Polyester plafond- en wandafwerking
• 1 Dakluik in plafond inclusief hor
• 1 Vluchtluik in plafond inclusief hor
• 3 Te openen patrijspoorten inclusief horren
• Inbouwspots in plafond dimbaar
• Leeslampjes bij slaapplaatsen
• Bergruimte onder zitbanken en slaapplaatsen
• Opbergkastjes onder voordek boven 2 vaste slaapplaatsen

Kombuis
• Koelkast 65 liter
• 2 Pits gaskookstel met seperate gasbun
• Rvs wasbak
• Mengkraan met koud en warm water
• Hydrofoor met boiler 30 liter
• Bergkast onder werkblad

Natte cel
• Handpomptoilet
• Rvs spoelbak met handdouche (warm- en koud water)
• Spiegel
• Toiletrolhouder
• Te openen dakluik in plafond inclusief hor
• Te openen patrijspoort in achterwand inclusief hor
• Antislip bodem
• Inbouwspot in plafond

Dek/opbouw
• 4 Rvs te openen patrijspoorten
• 2 Rvs dakluiken
• Rvs vluchtluik
• 2 Paddestoelventilatoren
• Rvs railing: hoogte: 40 cm
• 2 Rvs bolders op voordek
• Esthec® (onderhoudsarm composiet) boven kabelaring
• 2 Rvs bolders achterdek
• 2 Rvs springbolders midscheeps
• Handbediende ankerlier met rvs anker en ketting
• Ankerkluis met 1 luik
• Rvs dakrelingen
• Navigatieverlichting compleet
• Elektrische hoorn
• 2 Dubbele rvs fenderkorven op voordek
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Romp
• Rvs lijsten op romp
• Rvs luchtinlaten voor motorruimte
• Rvs uitlaat
• Rubber stootrand rondom zwemplateau 200 cm. doorlopend op romp boven waterlijn
• Esthec® (onderhoudsarm composiet) op zwemplateau
• Rvs zwemtrap
• Antifouling met waterlijn
• Kabelaring met kopleguaan
Standaard kleuren
• Romp: IJswit, Crèmewit of Parelwit 		
• Dek: IJswit, Crèmewit of Parelwit
• Kabelaring: beige of zwart 			
• Antifouling: blauw of zwart
• Kleur kussens, piping en kap naar keuze: zie kleurenstaal

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 VH4.65 65 pk 4 cil. diesel

Compleet (incl. BTW)
196.900,- 		

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

Standaard uitvoering met Yanmar 110 pk 4 cil. diesel

206.900,- 		

ca. 18 km/u

Standaard uitvoering met Yanmar 230 pk 4 cil. diesel *

223.900,- 		

ca. 36 km/u

* inclusief QL automatisch trimsysteem

Technische installatie

Extra’s

Motor/motorruimte
• Vetus 65 pk 4 cilinder diesel
• Wierﬂtersysteem
• Noodhelmstok
• Brandstofafsluiter
• Elektrische bilgepomp
• Handmatige bilgepomp
• Geïsoleerde motorruimte
• Boegschroef 75 kgf, incl. accu
• Fire Pro automatische brandblus installatie

Algemeen
• 2 Kleurenromp (rvs romplijsten vervallen) 			
• Rompkleur oestergrijs / stofgrijs / Carinthia blauw 		
• Verhoogde en verlengde rvs railing langs gangboord
(doorvaarhoogte ca. 1,90 m) 					
• 2 Extra patrijspoorten in romp (rvs lijsten romp vervallen) 		
• Vijfdelig windscherm, incl. 3 ruitenwissers 			
• Hi-macs werkblad in kombuis en natte cel 			
• Verlengd zwemplateau 					

Dashboard
• Toerenteller met urenteller
• Brandstofniveaumeter
• Motortemperatuurmeter
• Voltmeter

Elektrisch systeem
•
•
•
•
•
•
•
•

Combilader/omvormer 100 ampère/2000W
1 x 108 Ah startaccu, incl. hoofdstroomschakelaar
2 x 200 Ah serviceaccu’s, incl. hoofdstroomschakelaar
12 volt stopcontact op stuurpaal
Enkel 220 Volt stopcontact bij zitbank en in natte cel
Dubbel 220 Volt stopcontact bij kombuis
Watermeter
Voltmeter start- en serviceaccu

895,2.000,2.350,1.950,7.500,2.350,3.300,-

Techniek
• Radio/CD met 2 speakers in kuip en 2 speakers in kajuit, met blue tooth 1.295,• Raymarine bidata I 40 					
995,• Kaartplotter 					
op aanvraag
• Extra 12V koellade 30 liter, gemonteerd SB zijde bank 		
1.395,• Dekdouche 					
700,• Roerstand aanwijzer 					
695,• Hetelucht verwarming in kajuit en kuip 			
3.200,• Hekschroef 					
3.600,• Meerprijs elektrische ankerlier 					
1.900,• Meerprijs 12 V stopcontact, plaats in overleg 			
125,• Zoutwaterbescherming 					
op aanvraag
• Meerprijs elektrisch toilet 					
1.750,• Meerprijs dieseltanks 600 liter inhoud 			
900,Houtwerk
• Esthec® (onderhoudsarm composiet) op dek* 			
• Esthec® (onderhoudsarm composiet) potdeksel langs gangboord*
• Teak klapbare tafel voor in kajuit en kuip (80 cm lengte) 		
• Hangkast i.p.v. rondzit kajuit (voorkant gelijk aan hoofdeind bed)
* Kleur honey of trufﬂe met zwarte bies
Kap & kussens
• 1 Losse armsteun met 2 bekerhouders 			
• 2 Losse rugkussens vierkant of langwerpig 			
• Losse zitverhoger 					
• Zonnekap met rvs frame en opberghoes 			
• Vast ruit gedeelte met ruitenwisser en 12 volt aansluiting,
inritsbaar in kap 					
• Meerprijs nirrox matrashoezen 					
• Winterdekkleed inclusief frame 					
• Blindering cabriokap 					
• Afwijkende kleur kussens 					
• Afdekzeil 5-delig windscherm 					
• Meerprijs Silverguard bekleding (zie kleurenstaal) 		

7.900,1.250,495,2.100,-

175,145,135,1.495,1.525,395,1.950,495,795,595,1.295,-

www.intercruiser.nl

