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Super van Craft type 14.25, bouwjaar 1999 
 
 

L.o.a. 14,25 meter x 4,15 meter x 1,30 meter,  
2 x MAN/Nanni dieselmotoren 142pk/105kW bij 2400 tpm  
met Hurth koppelingen (circa 3350 uur) 
Stalen opbouw. 
Waterverplaatsing 23 ton. 

 

 

 

€ 295.000,= 
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Super van Craft type 14.25, bouwjaar 1999 

Overige gegevens 

Interieur:  

teak alsmede vloer van kombuis & trappen  

Exterieur: 

stalen opbouw met teak 

Indeling van voor naar achter:  

Voorpunt: 

stahoogte 1,95m 
2 slaapplaatsen in V-vorm met liefdesplank (2,00m x 0,80m) 
BB Techma toilet & wastafel, SB aparte douchecel en Grohe thermostaatkraan 

Kombuis: 

Stahoogte 1,95m 
BB kombuis, teakhouten werkblad met spoelbak en Siemens 4-pits inductie kookplaat,  
Miele hotair oven, Coolmatic koelkast 110Ltr, Siemens vaatwasser (Lady 45), afzuigkap 
SB U-vorm dinette, beslaapbaar (1,90m x 1,15m) 

Salon: 

stahoogte 1,97m 
MIR airco 
Halogeenspotjes en koofverlichting 
Koelkast 65L met vriesvak 
BB hoekbank in U-vorm met Klaassen tafel en stoelen 
SB kastenpartij 
Schuifluik met muggenhor 

Achter: 

stahoogte 1,89m 
SB dubbele hangkast en douche met Grohe thermostaatkraan 
BB Techma toilet, wastafel met spiegel en marmeren blad, Vasco handdoekradiator 
Miele wasmachine/droger WT945 
Witte achterhut met bed (2,00m x 1,60m) en rondom kastenpartij 
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Accessoires: 
Shipmate marifoon RS 8300 
Raymarine marifoon 
Robertson Dataline, snelheid, diepte, wind en kompas 
Robertson automatische piloot AP 300x 
Yachtcontrol kaarplotter 
Ameq hydraulische boegschroef à 15pk,  
Ameq elektrische hekschroef à 12pk,  
Onan generator 8,5 kW (circa 950 uur) 
Naiad stabilisatievinnen 
Koden radar(defect) 
Exalto parallelwissers met sproei installatie 
ITT elektrische schijnwerper 
Mirr airconditioner in salon 
Jabsco duomax hydrofoor drinkwaterinstallatie 
Victron Phoenix omvormer 24V/3000watt 
Victron lader omvormer Quatro 24V 5000W 120A, met afstandbediening 
Verbruik 6 x Northstar accu 170 Amp. 
Start 2 x Sonnesheine accu 140 Amp 
Generator Vetus accu 90 Amp. 
Racorfilters type 500FG 
Kabola CV tapspiraal HR400 
Clayton interieurverwarming (op koelwater motor) 
Jabsco Creuze bilgepomp, Rheinstrom vuilwaterpomp 
Hydraulische/elektrische beugel 
Intercom 
radio-CD  
Desenzoni stuurstoel en Klaassen stijl co-pilotseat 
Isotherm buiten koelkast 40L 
Zonnetent 
RVS reling, ankerplaat en zwemtrap 
Schansborden 
Vetus elektrische ankerlier 
KVH TV bol M2 
Flir camera systeem 

Bijzonderheden: 

Dit luxe uitgevoerde jacht is rijk gestoffeerd en in goede staat van onderhoud. 
Zeer ruim voorzien van accessoires. 
Brandstofinhoud circa 1440 liter, water circa 1100 liter, vuilwatertanks met 
pompinstallatie, voor circa 220 liter en achter circa 350 liter. 
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