Damarin 842

Cruiser

Damarin 842 Cruiser
In 2007 kwam de eerste Damarin 840 Cruiser op de markt.
Exact 10 jaar later introduceren we een jubileumeditie; de
Damarin 842 Cruiser. Al het goede is gebleven maar op heel
veel punten verbeterd en vooral gemoderniseerd. De romp
is nu een halfglijder geworden. De sprayrail en waaiersteven
zorgen voor een droog varend schip. De schroeftunnel is
ook nieuw, deze zorgt voor een perfecte aanstroming van
het water, weinig weerstand en meer rendement.
Dankzij het standaard zwemplateau en de open spiegel is de
instap naar de kuip gemakkelijk. De motorkist is geen ‘sta
in de weg’ maar is geïntrigeerd in het interieur. Een afstap
lager begint de kajuit met een ruim en open karakter door
het ontbreken van een kajuitingang. Op verzoek is dit wel te
maken om de boot beter af te sluiten.
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TECHNISCHE
GEGEVENS

De gezellige 2-persoons stuurstoel geeft uitstekend zicht
rondom. Deze is opklapbaar inclusief motorkistdeksel
waardoor de motor perfect bereikbaar is.
Aan bakboord bevindt zich de keuken met kooktoestel,
koelkast, wasbak, groot werkblad en veel bergruimte. Aan
stuurboord is een ruime compleet ingerichte natte cel met
een stahoogte van 1,75 mtr.
De royale voorbank biedt zitplaatsen aan 6 personen. In de
842 is de Binnenschaal aangepast zodat er minder betimmert
hoeft te worden. Het interieur wordt hierdoor frisser en
moderner. Ook lopen de rugkussens nu helemaal tot op de
zitkussen. Boven de rugleuning zijn open bergvakken en
onder de banken is er zeer veel bergruimte aanwezig.
Met een vulstuk of een zakbare tafel ontstaat er een
royale slaapplaats van ruim 2 meter lang. Aan het begin van
de banken blijven dan nog twee zitplaatsen over. Het is
ook mogelijk om op de kuipbanken te slapen. Als dit dicht
gelegd wordt met een vulstuk kunnen er in totaal 5
personen overnachten.

Damarin jachtbouw
Goejanverwelledijk 36
2807 CC Gouda
the Netherlands
tel +31 (0)182 -515386

Lengte o.a.

8.40 m

Breedte o.a.

2.70 m

Diepgang

0.70 m

Hoogte

1.60/ 2.05

Gewicht

2.600 Kg.

CE norm

C

