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Super van Craft type 14.70, bouwjaar 1987 
 
 

L.o.a. 15,30 meter x 4,45 meter x 1,35 meter 
2 x VOLVO motoren type MD70C, met hydraulische Velvet keerkoppelingen,  
circa 820 vaaruren 

 

 

 

€ 198.000,= 
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Super van Craft type 14.70, bouwjaar 1987 

Overige gegevens 

Interieur:  

teak alsmede vloeren van stuurhuis, kombuis & trap  

Exterieur: 

teakhouten opbouw en stuurhuis 

Indeling van voor naar achter:  

Voorpunt:  

stahoogte 1,95m 
2 slaapplaatsen voor in V-vorm (SB 0,78m x 2,30m BB 0,78m x 2,00m) 
SB Jabsco elektrischtoilet & wastafel met spiegel, BB hangkast 
stahoogte kombuis 1,92m 
BB kombuis met spoelbak, 4 pits halogeen Bosch kookplaat, 
afzuigkap, Weaco koelkast 110L (24V/220V), oven magnetron, 
SB U-vormige dinette beslaapbaar (2,00m x 1,25m) 

Salon:  

stahoogte 2,00m 
BB bank, 
SB bar en kastenpartij 
Klaassen tafel en stoelen 
schuifluik 

Achter:  

stahoogte 1,92m 
BB Rheinstrom elektrisch toilet en wastafel met spiegelwand, wasmachine/droger Indesit 
SB vernieuwde douche 
SB en BB bed (2,00m x 1,05m) met kaptafel en spiegel 
BB hangkast en SB hang- en legkast 

Stuurhuis:  

stahoogte 1,93m 
Stuurstand met dashboard, co-pilot zit aan BB, 
Telstar stuurstoel 
BB koelkast Weaco 55L 24v/220V 
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Accessoires:  

Elketrische boeg- en hekschroef 
Icon marifoon 
Furuno radar/plotter 
Garmin Log 
Whisper generator 8Kwatt 
Alecto intercom 
Eberspacher D7L hetelucht verwarming 
Vuilwatertank achter 
Klaassen witgelakte davits 
Vetus elektrische ankerlier 
Mastervolt 24V/40amp acculader 
Mastervol scheidingstrafo 
Mastervolt batterijmonitor 
Victron Phoeninx 24V/3500W 
watertank circa 1300l, brandstof circa 2100l 
3 x parallelwissers SWS 
Jabso /Creusen lenspomp 
Flowjet drinkwaterpomp 
6 x CT31 accu’s à 105 amp. 
Quick boiler 40 liter, elektrisch & op koelwater motor 
handschijnwerper 
kluisje 
Racorfiltersysteem 500FG 
RVS stootwilhouders en railing 
zwem- en opstaptrap 
warm en koud kraan op achterdek 
JVC Radio/CD speler 

Opmerkingen:  

Goed familieschip met vele mogelijkheden. 
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