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Super Favorite Kruiser AK, bouwjaar 1974 
 
 

L.o.a. 8,55m x 2,95m x 0,80m 
1x Ford diesel 6582AD  48pk/ 3200tpm (1988),  
voorzien van Velvet hydraulische keerkoppeling. 
Doorvaarthoogte 2,35m, gewicht +/- 6 ton 

 

 

€ 17.500,= 
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Super Favorite Kruiser AK, bouwjaar 1974 
 

Interieur:  

mahonie 

Exterieur:  

stalen romp met mahoniehouten opbouw 

 
Indeling van voor naar achter:  

Voorpunt: 

Jabsco handtoilet aangesloten op vuilwatertank 
sb wasbak 

Roef: 

stahoogte 1,82m 
BB. kombuis met spoelbak en diverse kastjes 
Dinette beslaapbaar (1,15m x 1,90m) 
SB. kombuis met Eno 3 pits gaskookplaat , kastjes en hangkast. 
Slaapbank van 1,90m x 0,60m 

Stuurhut:  

stahoogte 1,85m 
BB. stuurstand met Telstar stuurstoel 
Ruime kuip met zitbank 
SB. Co pilot Telstar stuurstoel met Exquisit 60 ltr koelkast 240/12/gas 

Achterkajuit:  

stahoogte 1,35m 
SB en BB enkel bed  beide 1,85m x 0,70m 
En diverse kastjes en bergruimte 
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Techniek: 
 
Watertank +/- 155 ltr. 
Dieseltank +/- 100 ltr. 
Vuilwatertank +/- 45ltr  
220 volt walaansluiting  
JVC radio/CD     
Webasto 3,5 kw dieselverwarming (2007) 
Royal dieptemeter 
VDO log 
Zonnepaneel                 
Acculader 
Startaccu Bosch 72 Ah 
Verbruiksaccu VSM 105 Ah 

Opmerkingen: 

Een goede leuke klassieker voor een liefhebber die haar weer in oorspronkelijke staat brengt wat zij 
verdient. 
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