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Super van Craft 13.20m, bouwjaar 1968 
(bakdekmodel) 

 
 

L.o.a. 13,20 meter x 3,65 meter x 1,30 meter 
1 x Volvo MD67 motor, 112 pk bij 2400 tpm. 
voorzien van Velvet keerkoppeling 

 

 

€ 65.000,= 
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Super van Craft 13.20m, bouwjaar 1970 (bakdekmodel) 

Interieur:  

mahonie  

Exterieur:  

mahonie 
 
Indeling van voor naar achter:  

Voorpunt: 

Stahoogte 1,92m 
2 slaapplaatsen voor in V-vorm (2 x 2,15m x 0,72m)  

SB Kombuis: 

stahoogte 1,91m 
Gasfire 4-pits thermisch beveiligd gascomfort, Electrolux koelkast 103Ltr (220v en gas) 
BB Rheinstromtoilet met spiegel douche en wasbak 
Junker geiser 
 

Salon:  

stahoogte 1,87m 
schuifluik 
BB stuurstand, L-bank 
Klaassen stoelen en tafel 
SB bar en kastenpartij 
Super-Ser katalysatorkachel 
 

Eigenaarshut:  
 
stahoogte 1,78m 
SB en BB bed (2,10m x 0,90m) met tussenin kaptafel met spiegel. 
2 x hang- legkasten  
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Accessoires: 

Vetus 80KGF elektrische boegschroef 
Eberspacher hetelucht-verwarming 

Mobitronics lader 
4 x Wilco accu’s à 180A (2019) 
Shipmate RS 8300 marifoon 
Jabsco hydrofoor installatie 
Klaassen handankerlier en davids 
drinkwatertanks 3 x 500ltr 
brandstoftank 1000ltr 

Opmerkingen: 

Een klassieke dame met karakter. 
Voorzien van een grote gezellige salon. 
Onderwaterschip (2019). 
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