
                                   Runkoväri:                                   Midnight Blue
                                   Sisustuspuu:                                Black American Cherry - High Gloss
                                   Avotilan verhoilu:                         American Marine Vinyl  - valkoinen sinisellä koristesaumoilla
                                   Salongin verhoilu:                        Ultraleather

   

                                    Pituus:                                         16.10 m
                                    Leveys:                                        4.47 m
                                    Syväys:                                        1.22 m
                                    Paino:                                          17000 kg (tyhjillä tankeilla)
                                    Matkavauhti:                                23-28 solmua
                                    Huipunopeus:                              31 solmua
                                    Polttoaine:                                   1514 ltr.
                                    Makeavesi:                                  416 ltr.
                                    Septitankki:                                  227 ltr.
                                    CE Kategoria:                               B          
                                    Moottoreiden käyttötunnit:            989         

                        Hinta toimitusvalmiina Turussa                                                         469.000 EUR
                                      ALV maksettu Suomeen (ei vähennettävä)

 
 

Loistokuntoinen ja erittäin hyvin varusteltu Sea Ray 515 Sundancer, joka ensirekisteröity vuonna 2010.. 
Tyylikäs katseenkääntäjä, jossa ylelliset tilat kuudelle henkilölle kahdessa viihtyisässä hytissä sekä salongissa. Muhkean

massivinen suunnittelu tuo tilavuutta oleskelutiloihin sisällä ja ulkona. Miellyttävän hiljainen matkanopeuksilla ja mukavan väljä
satamissa oltaessa. Ylellisen tilava keittiö, jossa kaikki tarvittavat välineet sekä riittävästi laskutilaa. 

Veneessä on kaksi kylpyhuonetta sekä lisäksi Master-hytin yhteydessä oma erillinen suihkuhuone erillisen WC tilan lisäksi!
Korkeatasoinen navigointi- ja hallintajärjestelmä, sekä kaikki muut varusteet korkeatasoiseen veneilyyn Suomen saaristossa.

 
Veneen kunto on kuin uusi, säilytetty sisällä myös veneilykaudella, omassa vene-talossaan. Kaikki sisäpinnat, verhoilut sekä

ulkopinnat kuin uudet!
 

 8 kW generaattori takaa virran saannin kaikille veneen toiminnoille, ankkurissa oltaessa. 
 Hyvin varusteltu keittiö, alasalonki sekä kaksi hyttiä omilla kylpyhuoneilla. Alasalongin sohvaryhmä muokkautuu käden käänteessä

mukavaksi parisängyksi kahdelle, joten majoituskapasiteetti yhteensä kuudelle aikuiselle. Hyttikohtainen ilmastointi
(viilennys/lämmitys) takaa veneilykauden jatkumisen pitkälle syksyyn.

Hydraulinen uimataso mahdollistaa vesijetin tai apuveneen mukana kuljettamisen.
Cummins 600 moottoreilla matkavauhti 25 - 28 solmua, huippunopeus 31 solmua. 

Huippuyksilö, loistava tilaisuus !
 
 
 

Sea Ray 515 Sundancer - 2008/2010
2 x Cummins QSC 600 hv dsl V-Drives



Pohjan maalaus International Interspeed Black
Vedenalainen valaistus peräpeilistä Lumishore LED x 4
Keulakannen auringonotto patjasto - materiaali American Vinyl
Clarion äänentoistojärjestelmä. Äänentoiston hallintalaitteet sisätilojen lisäksi myös avotilassa sekä ohjaamossa
Lisäksi BOSE LS48 cinema surround musiikin ja äänen kuunteluun TV:n tai Bose CD/DVD-soittimen kautta
Sähkötoiminen ankkurivinssi keulassa ruostumattomalla ankkurilla sekä ketjulla
Hydraulinen uimataso, nostokyky 350 kg
Suihku uimatasolla kylmä/kuuma
Maasähköjärjestelmä 220V 20 mtr. johdolla 
Äänitorvi 
Avotilan kuomuvarustus - väri Navy Blue
Teak lattia avotilaan
Ruokapöytä avotilaan
Avotilan wetbar - Lavuaari sekä jääkaappi
15" TV taka- ja etuhyteissä 
32" TV salongissa 
2 x Raymarine E120W karttaplotterit sekä Automaattiohjaus Raymarine ST8002   
Kauko-ohjattava hakuvalo 
Smart Craft koneiden valvontamonitori / Yacht Management system
Hydraulinen ohjaus sekä hydrauliset trimmilevyt
Keulapotkuri
Uimaportaat
Erilliset jääkaappi sekä pakastin
2- liekkinen keraaminen liesi sekä koneellinen tuuletus keittiössä
Mikroaaltouuni / Grilli / Uuni- yhdistelmä
2 x Vacuum WC:t septitankilla, joka tyhjennettävissä kansi-imulla tai tyhjennyspumpulla
Sisätiloissa hyttikohtainen Ilmastointi / lämmitys
Ultraleather-verhoiltu salongin sohvaryhmä sekä tilava ruokapöytä
Avotilassa ilmastointi/lämmitys sekä sähkötoiminen ikkunaluukku tehokkaaseen tuuletukseen 
Avotilassa auringonottopatjasto. Auringonottoalue muodostetaan ruokapöytä alas laskemalla
Generaattori Cummins Onan 8 kW (340 tuntia)
Hyttysverkot avattaviin ikkunoihin
Tuulilasin pyyhimet sekä pesurit
Koneellinen öljynvaihtojärjestelmä moottoreille
Lämminvesijärjestelmä
Pyykinpesukone/kuivain 220V
Varapotkurit
6 x lepuuttajat, kiinnitysköydet sekä katsastusvarusteet

     SEA RAY 515 SUNDANCER - lisävarusteet:

 
 
 








