Prijs complete standaarduitrusting af werf
		
Standaard uitvoering met Vetus VH4.65 65 pk 4 cil. diesel
Standaard uitvoering met Volvo D3 110 pk 5 cil. diesel
Standaard uitvoering met Volvo D3 220 pk 5 cil. diesel

Compleet (incl. BTW)
177.500,185.900,195.900,-

Max snelheid (half load)
ca. 14 km/u
ca. 18 km/u
ca. 36 km/u

Technische installatie

Extra’s

Motorcompartiment
• Vetus 65 pk 4 cilinder diesel
• Wierfltersysteem
• Brandstofafsluiter
• Elektrische bilgepomp
• Handmatige bilgepomp
• Zwaar geïsoleerde motorruimte
• Boegschroef 75 kgf, incl. accu
• Automatische brandblus installatie

Algemeen
• Rompkleur oestergrijs / stofgrijs / Carinthia blauw		
• Kopleguaan (sok) voorzijde kabelaring
		
• Vijfdelig windscherm incl. 3 ruitenwissers
		
• 1 extra slaapruimte aan s.b.-zijde doorlopend onder kuipvloer
inclusief matras 					
• Zoutwaterbescherming					

Achter compartiment
• Noodhelmstok
• technische ruimte
Dashboard
• Toerenteller met urenteller
• Brandstofniveaumeter
• Motortemperatuurmeter
• Voltmeter
• Roerstandaanwijzer
• schakelpaneel
• bediening boegschroef, elektrische bilgepomp en elektrische hoorn

Elektrisch systeem
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Combilader/omvormer 100 ampère/2000W
1 x 108 Ah startaccu, incl. hoofdstroomschakelaar
2 x 200 Ah serviceaccu’s, incl. hoofdstroomschakelaar
1 x 125 Ah boegschroefaccu, incl. hoofdstroomschakelaar
12 volt stopcontact op stuurstand of dashbord
Enkelvoudig 220 Volt stopckontact bij zitbank en in natte cel
Dubbel 220 Volt stopcontact bij kombuis
Vuil- en drinkwaterniveaumeter
Voltmeter start- en serviceaccu

Aﬂeverpakket

Houtwerk
• Esthec®
• Esthec®
• Esthec®
• Klapbare

(onderhoudsvrij composiet) potdeksel langs gangboord
(onderhoudsvrij composiet) op gangboorden en voordek
(onderhoudsvrij composiet) op kuipvloer ipv teak		
teakhouten kuiptafel (80 cm lengte)			

Kap & kussens
• Opvulkussen voor U bank kajuit					
• Zonnedak kussens op kajuit dak per stuk
		
• Winterdekkleed incl. frame
			
• Afdekzeil (blindering)windscherm					
• Blindering cabriokap
			
• Blindering kajuit Ocean Air zijramen en patrijspoorten
• Meerprijs Silverguard bekleding (zie kleurenstaal)

2.900,op aanvraag

Intercruiser 32
CE gekeurd voor categorie B, zeewaardig

1.295,995,1.295,700,2.800,3.400,1.900,1.750,125,-

1.250,8.500,0,495,-

MODELLEN
Intercruiser 27 Cabin

De Intercruiser 32 is de XL uitvoering van de klassieker Intercruiser 29. De noviteit van
de nieuwe cruiser zit in de ontwerpvrijheid voor de koper. Die krijgt de mogelijkheid om
de zelflozende kuip naar eigen voorkeur in te richten. Dit geldt expliciet voor de stuurstand midscheeps of achteraan. Met het stuur midscheeps achter het windscherm in de
kuip slaat de balans door richting stabiel motorjacht. In beide gevallen is de 32 een boot
waarmee dagenlang varen zonder tussentijdse bevoorrading mogelijk is. De IC 32 biedt
slaapruimte aan vier volwassenen en kan naar keuze een topsnelheid bereiken van 35
km/u.

Intercruiser 28 Cabrio
Intercruiser 29
Intercruiser 31
Intercruiser 32
Intercruiser 34

695,450,1.950,525,495,895,995,-

4 Fenders
4 Landvasten
Vlaggenstok met vlag
Pikhaak
Halfvolle tank diesel
Boot- en plaatsnaam
Vaarinstructie
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•
•
•
•
•
•
•

Techniek
• Audiosysteem met 2 speakers in kuip en 2 speakers in kajuit
met blue tooth 					
• Raymarine bidata I 40
			
• Kaartplotter op aanvraag
• Extra 12V koellade 30 liter, gemonteerd in kuip bank		
• Dek douche
				
• Eberspacher D4 verwarming in kajuit en kuip
		
• Hekschroef
				
• Meerprijs elektrische ankerlier		 			
• Meerprijs elektrisch toilet
			
• Meerprijs 12 V stopcontact, plaats in overleg
		

1.500,850,6.900,-

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

Compleet

€ 177.500,- incl. BTW

Prijslijst Intercruiser 32
CE gekeurd voor categorie B, zeewaardig
Volledig handgemaakt op eigen werf in Zwartsluis
Lengte:
Breedte:
Diepgang:
Doorvaarthoogte:

9.75 mtr
3.35 mtr
0.95 mtr
ca. 1.80 mtr (zonder windscherm)
ca. 2.25 mtr (met windscherm)
Diesel Voortstuwing Motoren vanaf 65 pk Vetus t/m 220 pk
Volvo Penta

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

Exterieur: keuze uit Lounge of Comfort indeling

Interieur: keuze V-bed of dubbel bed

Zelﬂozende kuip
• Geïntegreerd zwemplateau met step, voorzien van Esthec®
(onderhoudsvrij composiet)
• Toegangsdeur in spiegel voor eenvoudige doorloop van kuip naar zwemplateau
• Zeer ruime bergkasten in L-vormige bank
• Massieve teak vloer met zelf lozers
• Afsluitbare kajuitdeur
• Rvs railingen rondom
• Comfort plus Sunbrella® zit- en rugkussens kuipbanken met piping
• 2 Instaptreden naar dek
• Kuipverlichting
• Cabriokap met verhoogd achterdeel met ramen rondom
• Brandblusser

Kajuit
• Nirrox zit- en rugkussens
• Comfortmatrassen op de vaste slaapplaatsen met standaard matrashoezen
• Inbouwspots in plafond dimbaar in kajuit
• Leeslampjes bij slaapplaatsen
• Bergruimten onder zitbank en slaapplaatsen
• Opbergkastjes onder voordek boven 2 vaste slaapplaatsen
• Hangkast

Lounge indeling
• Aan stuurboordzijde L bank doorlopend tot kajuitschot
• Aan bakboordzijde rechte bank doorlopend tot kajuitschot
• Vrijstaande stuurstand achterzijde kuip met compleet instrumentarium
Comfort indeling
• Aan stuurboordzijde L bank met aan kopse kant comfort plus stuurstoel
• Aan bakboordzijde rechte bank met aan kopse kant comfort plus stuurstoel
• Stuurstand met compleet instrumentarium tegen kajuitschot
Dek/opbouw
• Lange doorlopende ramen en 1 patrijspoort in opbouw (ruimtelijk en geeft veel licht)
• 1 full size te openen vluchtluik
• Horren voor patrijspoorten en vluchtluik
• Hoge rvs railing
• 2 Rvs bolders op voordek
• 2 Rvs bolders achterdek
• 2 Rvs springbolders midscheeps
• Handbediende ankerlier met ketting en rvs anker
• Ankerkluis met 1 luik
• Navigatieverlichting compleet
• Elektrische hoorn
• 2 Dubbele rvs fenderkorven op voordek

110 pk t/m 330 pk Volvo diesel
330 l
180 l
75 l
overnaads handlay-up polyester
met 10 jaar garantie

V-bed indeling
• 2 Vaste slaapplaatsen in voorpiek in V-vorm (afsluitbaar) icm U-vormige bank met tafel
(ook te gebruiken als slaapplaats)
Dubbel Bed indeling
• Vast dubbel bed in voorpiek met geïntegreerde L-bank en tafel
(ook te gebruiken als slaapplaats)
• brandblusser
Kombuis
• Koelkast 65 liter
• 2 Pits gaskookstel met seperate gasbun
• Rvs wasbak
• Mengkraan met koud en warm water
• Hydrofoor met boiler 30 liter
• Bergkasten onder werkblad
Natte cel
• Handpomptoilet
• Rvs spoelbak met handdouche (warm- en koud water)
• Spiegel
• Toiletrolhouder
• Antislip bodem
• Inbouwspot in plafond
• Bergkast
• patrijspoort

Romp
• Rvs luchtinlaten voor motorruimte
• Rvs uitlaat
• Zwemplateau ingelegd Esthec® onderhoudsvrij composiet
• Rvs zwemtrap
• Antifouling met waterlijn
• Kabelaring met Turkse knoop (kleur beige of zwart) of zwart D rubber
Standaard kleuren
• Romp: Parelwit, IJswit, Cremewit of Zwartblauw
• Dek: Parelwit, Cremewit of IJswit
• Kabelaring: beige of zwart
• Antifouling: blauw of zwart
• Kleur kussens, piping en kap naar keuze: zie kleurenstaal

Lounge met V bed

Lounge met Dubbel bed

Comfort met V bed

Comfort met Dubbel bed

www.intercruiser.nl

