
Standaard uitrusting

Lengte: 13.00 m
Breedte : 3.80 m

Diepgang : 0.90 cm
Doorvaarthoogte : 1.75 m

Gewicht : ca  8.500 kg
Stahoogte kajuit : 1.92 m

Slaapplaatsen: 2 in eigenaars hut
2 in salon, 2 in kuip i.c.m. dektent

Max. snelheid : 45 km/h
( 2 x Yanmar 250 pk)

Materiaal: glasvezel composiet
(polyester)

CE categorie : B  Zeewaardig

Techniek

110PK Yanmar (1 motor)
Mechanische gashandel
Hydraulische Besturing

Flexibele koppeling
Rvs-schroefas

Accu stuks onderhoudsarm
Polyester dek en romp

Hoofdstroomschakelaar
Uitgebreid instrumentenpaneel

Geïntrigeerd zwemplateau
met afsluitbare deur naar kuip

Rvs strip rondom zwemplateau
Brandstofsysteem  2 x 200 Liter

Boegschroef 80 KGF
Elektrische bilgepomp 3x

Watertank 200 Liter
Zelflozende kuip met antislip

Kuiprand aluminium met stootstrip
Boordverlichting

rood/groen voorzijde
Heklicht

   
Comfort aan boord

Cabrioletkap met schuin
aflopend havenzeil

Compleet ingerichte doucheruimte
met wasbak en onder- en bovenkast

Compleet ingerichte slaapcabine
met opbergkasten en ruim

2 persoons bed incl. matras
Compleet ingerichte toiletruimte

met opbergkasten en wastafel
Keukenblok met onderkasten en

corian werkblad met spoelgelegenheid
Stuurconsole met 80 cm stuurwiel

en rvs railing
Compleet luxe kussenset Silvertex

L- vormige zit in cabine om te bouwen
naar slaapgelegenheid

Tafel in kajuit in hoogte verstelbaar
Afsluitbare teak deuren naar cabine 

Plafondverlichting gehele boot
Koelkast 85 Liter met vriesvakje

4x 12V + USB aansluiting
Rvs zwemtrap  in cassette

Door het snel varende onderwaterschip van de Gulliver 1300, 
zijn snelheden mogelijk tot maar liefst 45 km/u. 
(afhankelijke van de gekozen motorisering).

Het innovatieve onderwaterschip,  de optionele dubbele motoren 
en de boegschroef, maken het varen en manoeuvreren met 
de Gulliver tot een waar genot. 

Door de zeewaardige kwalificatie klasse B is de Gulliver geschikt 
voor een ontspannen vakantie op de middellandse zee, 
maar ook een dag ontspannen op Nederlandse wateren 
behoort tot de mogelijkheden. 

Onderdeel van  Prins Watersport & Verschuur Watersport

Verschuur Watersport

Herenweg 10 a

2465 AA Rijnsaterwoude

0172 586 678

www.verschuurwatersport.nl



De Gulliver 1300 Tender, de ultieme belevenis voor op het water. 
De zeewaardige tender, combineert alle fijne aspecten van het varen, hij is snel, uitermate luxueus en comfortabel.

De zeer ruime kuip met grote rondzit,
laat u en uw gasten ultiem genieten

van quality time op het water.

Vanuit de kuip heeft u toegang tot de royale cabin, 
met keuken en ruime zitgelegenheid. 
Daarvoor bevindt zich de eigenaars hut met een royaal tweepersoonsbed, 
separate badkamer en toilet. 

De brede gangboorden, het grote
zwemplateau en begaanbare treden

zorgen voor een goede en veilige toegankelijkheid, terwijl het uitrustingsniveau op het gebied
van comfort en functionaliteiten aan alle eisen voldoen.


