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Super van Craft type 13.20, bouwjaar 1984  
 
 

L.o.a. 13,20 meter x 3,65 meter x 1,20 meter 
2x Daf 575 a 105pk met Velvet keerkoppelingen (ca. 1775 uur) 
voorzien van Velvet hydraulische keerkoppelingen 

 

 

€ 105.000,= 
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Super van Craft type 13.20, bouwjaar 1984 

Interieur:  

teak  

Exterieur:  

teak 
 
Indeling van voor naar achter:  

Voorpunt: 

stahoogte 1,87m 
2 slaapplaatsen in V-vorm, (2,10m x 0,70m) 
Rondom han- en legkasten 

Kombuis: 

stahoogte 1,85m 
BB aanrechtblad met spoelbak en 4pits Seppelfrieke kookplat tb. En Optima gasoven. 
Teakhouten vloer 
SB dinette (beslaapbaar 1,80m x 1,20m). 

Salon:  

stahoogte 1,90m 
BB stuurstand en L vormige bank 
SB kastenpartij en teakhouten trap 
Klaassen stoelen en tafel 
Schuifluik met muggenhor 
Waeco koelkast 104 ltr.220/24volt 
Sony radio /cd 

Achterschip:  

stahoogte 1,88m 
Bb Vetus electrisch toilet, douche en wastafel met spiegel 
BB en SB enkele bedden 0.90m x 1,95m met kaptafel 
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Accessoires: 

Cuno boeg- en hekschroef 
Vetus boiler 40 ltr op koelwater motor en 220V 
Vicron Multi plus lader/omvormer 24V/3000W/70A 
Victron batterijmonitor 
2x VMF startaccu’s 12v 165 Ah 
2 x Mastervolt verbruiksaccu’s 225Ah 
Flojet drinkwaterpomp 
Jabsco dekwaspomp 

Eberspacher D7L verwarming 
Bilgepomp 
CAV waterafscheiders 
Zoeklicht 
Raymarine log/diepte meter 
Handankerlier 
davids 

Bijzonderheden: 

Het schip is recentelijk gelakt. 
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