Tendr 27
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Het strakke en functionele ontwerp van de TendR 27 is
doordacht, er is veel aandacht besteed aan de vraag vanuit de
markt die verwerkt is in de vormgeving en de details. De TendR
27 is geschikt is voor ontspannen dagtochten maar ook voor
meerdaagse tochten. Het speciaal ontworpen onderwaterschip is
ook snel varend en kan met zwaardere motoren, tot 160 PK,
worden uitgerust.
De TendR 27 is voorzien van een slaapcabine in de punt van het
schip. De cabine is ruim en dankzij de ventilatie en de ramen
aan stuur- en bakboord is de cabine licht en goed te
ventileren. In de cabine is ruimte voor een chemisch toilet.
Onder het 2-persoons bed is opbergruimte voor persoonlijke
spullen.
In de kuip van de TendR 27 is een ruime rondzit met
comfortabele kussens die getransformeerd kan worden tot een
zonnedek. Het zonnedek kan ook dienen als slaapplek waardoor
er een overnachtingscapaciteit voor 4 personen ontstaat.
Midscheeps is een functionele keuken met een wasbak en
koelkast.
Het zonnedek achterop biedt plaats aan 2 personen, aan beide
zijden is er een vrije doorloop naar het zwemplateau.
Dankzij de stuurpositie achter in de TendR 27 kan er gestuurd
worden met rondom een uitstekend overzicht en kan men tegelijk
mee genieten van de gezelligheid aan boord door de daarnaast
gesitueerde zitplekken. De ruime kuip biedt met gemak plaats
aan 8 personen.
De TendR 27 is standaard uitgerust met een 42 PK motor van

Craftsman. De motor is weggewerkt onder de ruime
geïsoleerde motorkist waar ook een zit plek is gesitueerd.

Technische gegevens
Lengte

8,35 m

Breedte

2,55 m

Verdiepen

0,60 m

Bemanning

8

Max motor

160 pk

Motortype

binnenboord

Doorvaarthoogte

1.55 m

Gewicht

1500 kg

Categorie

C

Standaard uitrusting
Constructie
• Polyester romp
• Snel varend onderwaterschip
• CE-categorie C kustwateren
Romp
• Geïntegreerd zwemplateau
• Teakhouten stootrand
Dek
• Polyester dek
• Ankerluik op voordek
• Motorbun
Kuip
• Ruime rondzit met hoge rugleuningen
• Ruimte voor zonnedek
• Opbergruimtes onder zitbanken
• Zelflozende kuip
• Kussenset Silvertex (zit – en rugkussens)

en

• Deksels met RVS scharnieren
RVS uitgevoerd
• Kikkers (4x)
• Bekerhouders (4x)
• RVS decoratie op boeg en romp
Techniek
• Switchpaneel inclusief 12 Volt
Veiligheid
• Bilgepomp elektrisch
Stuurconsole
• Stuurstand
Optionele uitrusting
Motoren & bijbehorende techniek
• Craftsman 4 cilinder 42pk € 52.950,• Craftsman 4 cilinder 65/80pk € 57.950,• Yanmar 4 cilinder 110pk € 66.850,• Walstroomaansluiting met acculader en WCD
• Tweede accu en diodebrug
startsysteem € 1.050,-

voor

€ 1.450,-

gescheiden

• Verstelbare stuurbuis voor hydraulische besturing
• Vaarklaar maken dieselmotor t/m 42pk € 1.050,-

licht-

en

€ 1.050,-

• Vaarklaar maken dieselmotor t/m 65pk € 1.250,• Vaarklaar maken dieselmotor t/m 190pk € 1.550,Kleuren romp
• Meerprijs rompkleur afwijkend van standaard wit € 500.• Meerprijs binnenschaal afwijkend van standaard wit € 500.• Antifouling € 750,Flexiteak afwerking
• Flexiteak op zwemplateau € 1150.• Flexiteak vloer € 3.000.• Flexiteak voor- en achterdek € 1.850.-

Comfort aan boord
• Boegschroef met joystick bediening € 2550.• Wasbak met kraan € 650,• Compressor koelkast € 1.250.• Chemisch toilet € 175.• Droog toilet € 175.• Vast pomp toilet € 1.250,• Mahoniehouten tafel met poot en voet € 300.• Teak tafel met poot en voet € 450.• Dek douche op spiegel € 1.250.• Carbon stuur 60 cm € 595.• Carbon stuur 80 cm € 795.• Armsteun met 2 RVS bekerhouders € 175.• Vluchtluik € 250,RVS afwerking
• RVS handgreep zwemplateau € 120.• RVS railing pakket € 800.• RVS railing op 2 kastjes
• RVS stootlijst € 1.250.-

€ 450,-

• RVS zwemtrap € 400.• RVS waterski-oog € 65.• RVS fenderhaken set van 4 stuks € 60.Kussens
• Gewatteerde kussenset blokprofiel (meerprijs) € 750.• Zonnedek met kussens tussen voorbank € 350.• Rugkussen 50×50 cm met logo € 95.Kappen
• Buiskap met dekkleed € 2.595.• Buiskap 3-delig met Flex window € 3.995,• Uitritsbaar voorraam buiskap € 400.• Schaamschot € 795.• Biminitop RVS € 950.• Hoes voor buiskap € 150.• Blindering buiskap € 250.-

Navigatie, apparatuur & elektriciteit
• Ray Marine dieptemeter marine i40 € 495.• Ray Marine bi-data snelheid en diepte € 695.• Navigatieverlichting € 300.• Kuipverlichting LED € 450.Accessoires
• Vaarklaar pakket € 175.• Vaarklaar pakket XL € 195.• Radio met bluetooth/USB/AUX (vanaf) € 695.• 2x extra 60 watt boxen € 125.• 12 Volt aansluiting per stuk € 75.• Brandblusser met bevestigingsbeugel € 65.• Veiligheid pakket 4 persoons € 150.• Claxon ovaal – inbouwmodel € 175.• Vlaggenmast klein 30 cm € 60.• Vlaggenmast middel 60 cm € 115.• Vlaggenmast groot 100 cm € 155.• Vlaggenmast groot, gebogen € 165.Sloten & beveiliging
• Double Lock ketting 2.00 meter (SCM gekeurd) € 185.• Double Lock ketting Beast 5.00 meter (SCM gekeurd) €119.-
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address=”Lange

Beijerd 6 , 5431 JS Cuijk” phone=”+31(0)85-7821600″
mail=”info@futurayachts.nl” hours=”Ma-Za 0900-1800 avonden en
zondag op afspraak”]

Laat ons via dit bericht weten in welke
boot je geïnteresseerd bent door in dit
bericht het Merk en type te vermelden.
Wij nemen dan zsm contact met je op.
Meteen bellen voor een afspraak? Dat mag
altijd!

Verzenden

