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Super Van Craft type 11.55, 12.10m bouwjaar 1983 
 
 

L.o.a. 12,10m x 3,60m x 1,20m 
2 x Volvo motoren MD32 A à 89pk bij 3300 tpm, (circa 5722 uur) 
Velvet hydraulische keerkoppeling. 

 

 

€ 67.500,= 
 
 



 

De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn, echter Vink Jachtservice kan daar niet voor instaan of verantwoordelijk voor 

gehouden worden.  Pagina 2 

 

 

Super Van Craft type 11.55, 12.10m bouwjaar 1983 

Interieur:  

mahonie en teakhoutenvloeren en trappen 

Exterieur:  

stalen romp en mahoniehouten opbouw 

Voorpunt: 

stahoogte 1,89m 
2 slaapplaatsen voor in V-vorm (1,90m x 0,68m) 
BB hangkast 

Kombuis:  

BB kombuis met gootsteen en 4 pits thermisch beveiligd gascomfort Seppelfricke 
SB dinette beslaapbaar (1,60m x 1,10m) 

Salon: 

stahoogte 1,87m 
BB stuurstand met hoekbank en Klaassen tafel en stoelen 
SB Waeco koelkast 110 ltr / 12v en kastenpartij 

Achter:  

stahoogte 1,82m 
BB Vetus elektrisch toilet (aangesloten op vuilwatertank) wastafel en douche 
SB leg/hangkast 
BB en SB bed (1,98m x 0,90m) met kaptafel 

Accessoires: 

Handankerlier  
Victron lader Centaur 12V/80Amp. 
Victron Phoenix omvormer 12V/750 Watt 
Mastervolt accu monitor 
XL boiler 40 ltr. Op koelwater en 220V 
2x 140 Ah  accu 2015 
2x 140 Ah  accu 2017 
 

Eberspächer verwarming 
Sailtron marifoon 2048 
Raytheon dieptemeter 
Furuno GPS 
Exalto ruitenwissermotoren 
Gebo dubbel glas 
2 Telstar stuurstoelen 
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Bijzonderheden:  
 
Schip verkeert in nette staat van onderhoud. 
Schip is van tweede eigenaar. 
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