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Super Van Craft 14.80, bouwjaar 1993 
 
 
L.o.a. 14,80 meter x 4,45 meter x 1,40 meter 
2 x MAN motoren type D0226 ME, 113pk, circa 4334 uur 
voorzien van Hurth keerkoppelingen 

 

€ 250.000,= 
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Super Van Craft 14.80, bouwjaar 1993 

Overige gegevens 

Interieur:  

teak  

Exterieur: 

Staal met teakdekken 

Indeling van voor naar achter:  

Voorpunt: 

stahoogte 1,98m 
2 bedden in V-vorm (2x 2,00m x 0,82m) 
BB Rheinstrom elektrisch toilet, wastafel met kunststof blad & spiegel 
SB hangkast en betegelde douche 

Kombuis: 

stahoogte 1,97m 
4-pits elektrische kookplaat, ATAG afzuigkap, RVS spoelbak, 
Isotherm Cruise koelkast 130L, Siemens Combi magnetron  
SB U-dinette met crème leer 
grote bergruimte onder teakhouten kombuisvloer  
Siemens Lady afwasmachine 

Salon: 

stahoogte 1,96m 
BB grote bank met crème leer, 
SB, bar met kastenpartij en Isotherm Cruise 85L koelkast, 
Klaassen tafel en stoelen 
Digitenne, decoder en satellietschotel 
schuifluik met muggenhor, koofverlichting & LED spots. 
Blauwe vloerbedekking 
JVC radio + CD wisselaar 
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Achterschip: 

stahoogte 1,96m 
BB wastafel met kunststof blad & spiegel & betegelde douche 
Siemens was/droog combinatie 
SB Rheinstrom elektrisch toilet met wastafel en spiegel 

Eigenaarshut: 

stahoogte 1,96m 
Frans bed in het midden (2,00m x 1,60m)  
rondom kasten, kluisje 
SB dubbele hangkast 
Blauwe vloerbedekking 

Accessoires: 

ASA sidepower elektrische boegschroef 240Kgt 
Onan generator 3,5Kwatt (circa 1750 uur) 
Webasco verwarming met radiatoren (diesel) 
Exalto parallel ruitenwissers heavy duty met interval 
Shipmate 8300 marifoon, 
Simrad CX44 + CT32 kaartplotter 
Robertson AP 300X piloot 
Dataline , snelheid, diepte- en roerstandmeter 
Simrad radar op RVS beugel 
radio-cd, DVD, versterker en booster, 12 CD wisse-
laar 
Alecto intercom 
Clayton dekverwarming 
Victron acculader 24V 16Amp (t.b.v. start / boeg-
schroefset) 
Victron Quatro 24V/5000W/120A 
Victron scheidingstrafo 
Mastervolt batterij monitor 
Victron multi control 
 

4 x Victron batterijen à 200 amp. (verbruik)  
4 x Optima batterijen t.b.v. boegschroef 
2 x Optima batterijen à 55 amp. (start) 
1 x Optima startbatterij à 55 amp. ( generator) 
Vetus elektrische ankerlier 
Schans kleden 
rvs scepters, ankerplaat & opstap- en zwemtrap, 
stootwilhouders 
cabrioletkap afsluitbaar 
2 in hoogte verstelbare stuurstoelen 
elektrische RVS Simpson davits met 
elektromotoren en afstandbediening 
buitendouche op zwemplateau w/k en dekwas-
aansluiting 
water circa 1500 liter, brandstof circa 1500 liter,  
vuilwatertank circa 90 liter (allen achter) 
Rheinstrom bilgepomp 
Jabsco hydrofoorpomp 
 

Bijzonderheden: 

Dit schip is altijd met veel zorg onderhouden en ligt in Frankrijk 
Onderwaterschip behandelt 2018 
Derde eigenaar 
Honeywell Galaxy XL alarminstallatie 
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