Individueel maatwerk bij indeling riante kuip
STUURSTAND INTERCRUISER 32 NAAR EIGEN VOORKEUR
De noviteit van de nieuwe cruiser van Interboat 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. De keuzevrijheid bij de plaatsing van de stuurstand, verraadt het avontuurlijke karakter van de volwaardige cruiser. Met het stuur achterin refereert de boot aan de klassieke sloep of zeiljacht
indeling. Met het stuur midscheeps achter het windscherm in de kuip slaat de balans door richting stabiel motorjacht. In beide gevallen is de Intercruiser 32 een boot waarmee dagenlang varen zonder tussentijdse
bevoorrading mogelijk is.
Waardevolle toevoeging
IC 32 biedt ruim voldoende slaapruimte aan twee tot vier volwassenen. De opvarenden genieten in de kajuit bovendien van 1.88 meter stahoogte, een grootformaat natte cel en een af fabriek compleet naar eigen idee in
te richten kombuis. In de kuip is bij dagrecreatie voldoende ruimte voor acht passagiers. Een vooral in esthetisch opzicht waardevolle toevoeging is de karakteristieke tendervormige spiegel van het motorjacht en de inmiddels razend populaire- aanbouw van een riant zwemplateau. Interboat biedt voor de motorisering de keuze uit betrouwbare stille diesels met een vermogen van 65 tot maximaal 220 pk. De laatstgenoemde
krachtbron heeft voldoende pit in huis om op open water een snelheid van 35 kilometer per uur te bereiken. Net als bij alle andere modellen uit de range van Interboat, bestaat ook voor de Intercruiser 32 een lijst met
accessoires om het jacht een individueel aanzien te geven.
CE gekeurd voor categorie B, zeewaardig
Volledig handgemaakt op eigen werf in Zwartsluis
Constructie casco: hand-lay-up polyester
met 10 jaar garantie
Lengte
Breedte
Diepgang

9.50 mtr
3.35 mtr
1.07 mtr

Doorvaarthoogte

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
Inhoud dieseltank
Inhoud watertank

ca. 330 l
ca. 180 l

Inhoud vuilwatertank ca. 75 l
De prijs van de standaard zeer complete Intercruiser 32 bedraagt € 174.500,Wilt u een volledig overzicht van de Intercruiser 32 inclusief de prijzen en haar extra's? Download hier de productflyer als pdf:IC32NLsept15.pdf

Fouten in prijzen, opties of afbeeldingen voorbehouden.

