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Super Van Craft 15.60, bouwjaar 1972 
 
 
L.o.a. 15,60 meter x 4,50 meter x 1,35 meter 
2 x DAF motoren type 575 à 136pk bij 2400tpm 
Velvet keerkoppelingen 
Water verplaatsing 25 ton 
 
 

 

€ 167.500,= 
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Super Van Craft 15.60, bouwjaar 1972 

Overige gegevens 

Interieur:  

teak alsmede vloeren van stuurhuis, kombuis & trap  

Exterieur: 

teakhouten opbouw 

Indeling van voor naar achter:  

Voorpunt:  

stahoogte 2,30m 
2 slaapplaatsen voor in V-vorm 
Jabsco toilet, douche & wastafel 
A.E.G. Wasmachine droger 

Kombuis:  

stahoogte kombuis 2,10m 
BB kombuis  met spoelbak, 4 pits gaskookplaat, oven, magnetron 
grote koelkast met vriesvak 
SB U-vormige dinette (beslaapbaar  2,00m x 1,15 m) 

Salon:  

stahoogte 2,05m 
BB U-vormige bank 
SB kastenpartij 
Klaassen tafel en stoelen 
schuifluik en muggenhor 
koof verlichting div lampen 
kleine koelkast met vriesvak 

Achter:  

stahoogte 2,04m 
BB hangend toilet, wastafel met spiegelwand, douche met mengkraan 
Frans bed (2,00 x 1,60m) en rondom kasten 
SB 3 dubbele hangkast 
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Accessoires:  

Eberspacher hete lucht verwarming 
Shipmate marifoon. RS 8300  
Raymarine C 80 kaartplotter 
Mastervolt wisper generator ultra 6 kW (ca. 900 uur) 
Mastervolt omvormer 24 V / 2000 W 
Mastervolt combi lader omvormer 24 V / 2000 W 
Mastervolt accu’s 6 x 200 A (2022) 
Jabsco drinkwater pomp 
elektrische ankerlier 
3 ruiten wissers 
schijnwerper buiten 
2 x radio cd speler en tv in salon  
Centraal stofzuig systeem in het schip 
stuurstoel 
zwemplateau en zwemtrap 
davids 
brandstoftank 2x600L 
watertank 1000L 
 
Opmerkingen:  
Dit luxe uitgevoerde jacht heeft extra stahoogte. 
In goede staat van onderhoud. 
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