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Super van Craft 13.20m, type 12.60, bouwjaar 1982 
 
 

L.o.a. 13,20 meter x 3,65 meter x 1,20 meter 
2 x DAF motoren type DD 575 à 105 pk/2400 toeren, (circa 4500 uur) 
voorzien van Velvet hydraulische keerkoppelingen en elektrische boegschroef 16pk 

 

 

€ 105.000,= 
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Super van Craft 13.20m, type 12.60, bouwjaar 1982 

Interieur:  

Mahonie 

Exterieur:  

Stalen romp, Mahonie 
 

Indeling van voor naar achter:  

Voorpunt: 

stahoogte 1,86m 
2 slaapplaatsen in V-vorm, (1,80m x 0,70m BB en 2,10m x 0,70m SB) 
BB toilet met wastafel en spiegel, Rimori geyser, RM69 toilet 
SB hangkast 

Kombuis:  

stahoogte 1,88m 
Smev 4-pits thermisch beveiligd gascomfort, Smev thermisch beveilgde gasoven 
SB dinette (beslaapbaar 1,80m x 1,05m) 

Salon:  

stahoogte 1,80m 
BB L-vormige bank, (beslaapbaar) 
Klaassen tafel en stoelen, 
SB Waeco koelkast (24V/220V, 2016), bar en kastenpartij 
schuifluik in salondak 

Achter:  

stahoogte 1,87m 
BB Cirip elektrisch toilet aangesloten op vuilwatertank, douche met automatische afvoer, wastafel met 
spiegel, 
SB hang/legkasten 
SB (0,70m x 1,98m) en BB (0,70m x 1,98m) bed met kaptafel in het midden en spiegel 
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Accessoires:  

Buitenstuurstand  
2x Exalto stuurstoel 
Klaassen handankerlier 
Victron lader omvormer 24V/3000W/70Amp met afstandsbediening 
4 accu’s à 230Amp 
Eberspacher D8 hete lucht verwarming 
Vetus gasdetector 
Clipper wind, diepte en log 
Furuno GPS-navigator 
Pioneer radio/cd 
Sailor 2045 marifoon 
Waterfilter met separate kraan 
Simpson RVS davids 
Vetus parallel ruitenwissers 
Afdekdoek voorramen en bank 
Winterzeil over het gehele schip 
Bimini top 
RVS-stootlijsten 
Vuilwatertank achter 

Bijzonderheden: 

Het schip heeft een gesloten koelsysteem. 
Onderwaterschip voorzien van antifauling (mei 2017) 
Anodes vernieuwd (2014) 
Romp geschilderd (2014) 
Door het gehele schip teakhouten vloeren en trappen. 
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