Zeiljacht Te Koop
Tornado 770
Bouwjaar 1978
Euro 6.500,00
Polyester S-spant
Type:
Lengte:
Breedte:
Diepgang:
Ballast:
Gewicht:
Slaapplaatsen:
Grootzeil:
Fok:
Jaar:
Motor:
Materiaal:
Kleur:

Tornado 770
7.70 meter
2.35 meter
1.05
1000kg
2500 kg
4
11.9m2
13.3m2
1978
Bukh DV10, bouwjaar 1994, 1 cilinder, diesel, tank 30 liter, snelheid 10pk
Polyester
Romp blauw - Dek oﬀ white - buiskap blauw (2021)

Robuust compleet zeiljacht, zeilklaar. Je stuurt met een helmstok voor het ultieme zeilgevoel.
Gebouwd als toerschip. De Tornado is een Nederlands schip van de Wetterwille werf uit
Uitwellingerga. Ontworpen in samenwerking met jachtontwerpen Dick Koopmans. Er is veel ziten slaapruimte. De kajuit heeft een stahoogte van 1.78 meter, terwijl je zittend op de banken toch
naar buiten kunt kijken. Voor dit soort schepen een ongekende luxe! Het is schip gebruikt, maar
kan nog jaren mee voor veel zeilplezier. De eigenaar had nog veel zeilplannen vandaar de nieuwe
buiskap, het onderhoud motor en onderwaterschip voorzien van antifouling. Wegens
omstandigheden wordt de boot verkocht. Een kans!
Bijzonderheden:
Voorzien van aluminium mast en stootlijst.
Mahoniehouten kuipranden en vlonders, gelakt met houtolievernis
Romp voorzien van double-coat 2 romp laksysteem
Interieur kussens in uitstekende staat (koudschuim, 2003)
Kussens op maat (skai) voor op de vlonderplanken op het achterschip.
Preekstoel 2007, Scepters opnieuw gemonteerd in 2015.
Vaste watertank 65l met elektrisch pompsysteem.
Separate start accu en boord accu, gescheiden via diode brug.
Walstroomaansluiting
Alle ramen (securit glas) opnieuw geplaatst in 2007.
4 ruime slaapplekken (1.97 meter tot 2.30 meter lengte)
Solide Bukh 10PK inboard diesel, Jaarlijks service beurt gehad (historie aanwezig).
Brandstof systeem met filter-water afscheider (2003) en RVS dieseltank en slangen (2008).
Trillingsdempers vervangen in 2011.
Alle zeilen zijn in goede staat (elke winter droog opgeborgen).
Buiskap is nu blauw 2021 (was oﬀ white, zoals op foto)
Onderwaterschip voorzien van nieuwe antifouling (2021, Hempel Classic).
Boot heeft vanaf 2002 elk jaar in de winter op de wal gelegen en vanaf 2016 binnen in
winterstalling.
Tuig:
strijkinstallatie, grootzeil doorgelat, genua rolreef
Veiligheid:
lenspomp, gasbun, brandblusser
Interieur:
geluidsinstallatie, kooktoestel, wasbak, koelbox, chemisch toilet

Navigatie & electronica:
navigatieverlichting, dieptemeter, kompas, windvaan, log, marifoon
Electra en water:
waterdruk systeem
Uitrusting:
anker, buiskap, zeilhoezen, zwemtrap
Zeilschip wordt afgeleverd met 4 landvasten, 4 stootwillen.
Het zeiljacht is te bezichtigen op afspraak in Warten Friesland, bij botenstalling Bij Klaas.
Contact: 06 8331 6400

