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CANTIERI DI SARNICO SPIDER
FORMIDLING

VISNING BERGEN, NORWAY
2X VOLVO PENTA IPS 500 (2X 370 HP) - 800 TIMER
TOPPFART, CA 36 KN
LENGDE 13.43 M X BREDDE 4.16 M
4 SENGEPLASSER • 2 KABINER • 2 WC

3.290.000 NOK VAT PAID NORGE
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PROPULSION
Motorer
Motor

DIMENSJONER
2x Volvo Penta
IPS 500

ANNEN

Lengde

13.43 m
Designer

ictory
design/Nuvolari
& Lenard Studio

Bredde

4.16 m

Dypte, ca.

1.1 m

Båtkategori

Motor

Vekt, ca

11500 kg

Material

Glasfiber

2x 370 hp

Gangtimer,
ca

800 timer

Fart, ca

36 kn

Drivstoff

1100 L

Sengeplasser

4

Type

Innenbords

Vann

350 L

Kabiner

2

Drifttype

Pod

Septik

1x

WC

2

Drivstoff

Diesel

Vi har fått en unik sportcruiser til salgs for kunde. Båten er klar for sesongen!
Cantieri de Sarnico SPIDER er en ekte italiensk sportscruiser som kombinerer fart og
komfort i tråd med design. Skroget er prosjektert av Victory design som er kjent for sin
erfaring med konkurranse powerbåter. SPIDER er designet for IPS installasjon.
Nuvolari & Lenard Studio står for design av linjene på dekk og overbygg.
Om du er på jakt etter en fantastisk elegant sportscruiser med kombinasjon av komfort
og sjøegenskaper, så er dette båten for deg!
LAYOUT / BESKRIVELSE
Denne utgaven inneholder alt man trenger for herlige dager på sjøen. Generator,
jollegarasje, elektrisk biminitop (med sider for full kalesje). Solseng akter og på
fordekk i tillegg til en romslig salong i cockpit. Oversiktlig førerposisjon. Under dekk
har man nok en salong, pentry, en stor masterkabin i baug, gjestekabin akter og totalt
to toalett og bad.
Utstyr
INTERIØR / EKSTERIØR
Solseng akter
Solseng baug
Stort bord i cockpit som kan legges sammen eller fjernes helt etter ønske
Wetbar med vask og kjøleskuffe
Oversiktlig førerposisjon med plass til to personer

U-formet sittegruppe i cockpit
Teak sidedekk
Teak akterdekk
El åpningsbar garasje akter
El / hydraulisk bøyler til kalesje/bimini
Unike fester for fendre
L-formet salong underdekk
Inngang til akterkabin via trapp (skyves til siden) eller fra luke i cockpit
To bad med toalett og dusj
Dusj ute
Pentry med 2 kokeplater og vask

UTSTYR
Joystick styring
Garmin touch kartplotter
Autopilot med fjernkontroll
RAY tri data ST60
Eberspracher dieselvarmer
Syrefast BRUCE anker baug / ankervinsj
Garasje for lettbåt med el/hydraulisk åpning
Passarelle / landgang
Generator 3,5kw MASE
Radio / stereo DAB med fjernkontroll cockpit
220v uttak i cockpit
Landstrøm og lader

Informasjonen på denne båten er gitt i god tro og antas å være nøyaktig, men kan ikke
garanteres. En kjøper, eller hans inspektør, bør undersøke slike detaljer og betingelser
som kjøperen ønsker å validere. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer eller at
båten ikke lenger er til salgs.
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