Prijslijst Intercruiser 34
CE gekeurd voor categorie B, zeewaardig
Volledig handgemaakt op eigen werf in Zwartsluis
Lengte:
Breedte:
Diepgang:
Doorvaarthoogte:
Gewicht:
Motorisering

10.50 mtr
3.55 mtr
1.05 mtr
ca. 2.25 mtr
ca. 7.500 kg
110 pk t/m 320 pk diesel

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

300 of 600 l (afhankelijk van motor)
200 l
75 l
overnaads handlay-up polyester
met 10 jaar garantie

Exterieur

Interieur

Zelﬂozende kuip
• Esthec® op kuipvloer en instap
• Teak/mahoniehouten tafel
• Teak bergkast onder bb stuurstoel
• Zeer ruime bergkasten onder L-vormige bank
• Dekdouche (warm- en koud water)
• Hekrailing
• Cabriokap met rvs frame en zonnekapmogelijkheid
• 2 Gestoffeerde bestuurdersstoelen
• Zit- en rugkussens L-vormige bank
• Instapverlichting
• Koelkast 49 liter met vriesvak onder stuurboord stuurstoel

Kombuis
• Koelkast 40 liter, model bovenlader
• Hydrofoor met boiler 30 liter
• 2 Pits gaskookstel
• Inbouwspots in plafond dimbaar
• Inbouwspots in onder gangboord
• Mengkraan met koud en warm water
• Dakluik in plafond
• Te openen patrijspoort boven werkblad
• Duropal werkblad
• Diverse bergkasten en –laden
• Rvs wasbak
• Betimmering in houtsoort naar keuze

Dek/opbouw
• Aluminium windscherm
• 2 Rvs ruitenwissers
• 2 Rvs handgrepen op windscherm bij instap
• 6 Rvs te openen patrijspoorten
• 2 Rvs dakluiken in kajuit boven natte cel en dinette
• Horrenset voor patrijspoorten en dakluiken
• Rvs railing
• 2 Rvs bolders op voordek
• Rvs houders voor fenders
• 2 Rvs bolders achterdek
• 2 Rvs springbolders midscheeps
• Handbediende ankerlier met rvs anker en ketting
• Ankerkluis met 2 luiken
• 1 Rvs vluchtluik in eigenaarshut
• Strijkbare rvs mast op windscherm
• Navigatieverlichting op hek, mast en boeg

Natte cel
• Handpomptoilet
• Rvs spoelbak met handdouche
• Spiegel
• Toiletrolhouder
• Te openen patrijspoort in achterwand
• Te openen dakluik in plafond
• Douchebak met teak blokrooster
• Inbouwspot in plafond
Eigenaarshut
• Bed van 200 cm x 150 cm aan beide wanden vrijstaand
• Bergruimte onder het bed
• 2 Opbergkasten, waarvan 1 met hangruimte
• Zitruimte aan bak- stuurboordzijde
• Houten vloer
• 1 Te openen partrijspoort in beide zijwanden
• Vluchtluik in plafond
• Inbouwspots in plafond dimbaar
• 2 Leeslampjes aan de hoofdeinden van het bed
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Romp
• Rvs luchtinlaten voor motorruimte
• Rvs uitlaat
• Rubber stootrand rondom zwemplateau
• Zwemplateau met Esthec® afgewerkt
• Zwemtrap
• Geïntegreerde sprayrails
• Antifouling met waterlijn
• Rubber stootrand met rvs insert

Zithoek/dinette
• Rondlopende bank met Nirrox bekleding / naar keuze U-bank
• Bergruimte onder zitting
• Tafel met windroos, tevens verstelbaar tot bed
• Vlak “aﬂeg” gedeelte tussen rugleuning en achterwand
• Houten vloer
• Dakluik in plafond
• Te openen patrijspoort boven rugleuning
• Inbouwspots in plafond dimbaar
• Inbouwspots onder gangboord
• Brandblusser

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 Yanmar 110 pk 4 cilinder diesel

Compleet (incl. BTW)
292.900,-		

Max snelheid (half load)
ca. 16 km/u

Standaard uitvoering met Volvo D4 320 pk 4 cilinder diesel,
inclusief inhoud dieseltank 600 liter

317.900,-		

ca. 33 km/u

Technische installatie

Extra’s

Motor/motorruimte
• Yanmar 110 pk 4 cylinder diesel
• Omschakelbaar brandstofvoorflter systeem
• Geïsoleerde motorruimte
• Boegschroef 75 kgf
• Brandstofafsluiter
• Automatisch brandblussysteem “Fire Pro”
• Elektrische bilgepomp
• Handmatige bilgepomp
• Wierfltersysteem
• Noodhelmstok

Algemeen
• 2 Kleuren romp (rvs romplijsten vervallen)			
• Rompkleur oestergrijs / stofgrijs / Carinthia blauw		
• 2 Extra patrijspoorten in romp					
• Kabelaring i.p.v. rubber stootrand					
• 2 wangen aan achterzijde romp maken en Zwemplateau 30 cm langer
• L-bank aan stuurboordzijde doortrekken tot aan kubus
inclusief stoffering					
• Instap aan de bakboordzijde tot het stoelbankje verlengen,
hieronder extra bergruimte					
• Hi-macs werkblad in kombuis en natte cel			
• Zoutwaterbescherming					

Dashboard
• Toerenteller
• Urenteller
• Brandstofniveaumeter
• Motortemperatuurmeter
• Oliedrukmeter
• Waterniveaumeter
• Voltmeter voor start- en serviceaccu’s
• Roerstandaanwijzer
• Raymarine I 40 data snelheid/dieptemeter
• Carbon achterplaat

Elektrisch systeem
•
•
•
•
•
•
•

Mastervolt combilader/omvormer 100 ampère/2000W
1 x 108 Ah startaccu, incl. hoofdstroomschakelaar
2 x 200 Ah serviceaccu’s, incl. hoofdstroomschakelaar
Eberspacher D4 verwarming in kajuit en kuip
Dubbel 220 Volt stopcontact in kombuis
Enkel 220 Volt stopcontact in natte cel
Enkel 220 Volt stopcontact in eigenaarshut

Techniek
• Kaartplotter					
• Audio systeem met 2 speakers in kuip en 2 speakers met blue tooth
• Meerprijs elektrisch toilet					
• Elektrisch bediende ankerlier					
• Hekschroef					
• Meerprijs 12 V stopkontakt, plaats in overleg			
Houtwerk
• Esthec® (onderhoudsarm composiet) op dek			
• Meerprijs teak gelakt windscherm met gelakte houten mast
op de opbouw					
• Esthec® rand rondom kuip, doorlopend op kajuit		
Kap & kussens
• Kussen op de kuiptafel voor het zonnebed of extra slaapplaatsen
• Kussen op kajuittafel voor extra slaapplaatsen			
• 2 Kussens voor beide instaptreden van de kuip			
• Afdekzeil raampartij					

895,2.000,1.750,3.850,3.500,1.200,1.150,2.550,op aanvraag

op aanvraag
1.295,1.750,1.900,3.600,125,-

7.900,4.500,2.900,-

695,675,295,595,

Aﬂeverpakket
•
•
•
•
•
•
•
•

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

www.intercruiser.nl

