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Sunseeker Predator 58 – SOLGT
Denne stilfulde 60ft Sunseeker Predator er en
fantastisk yacht, som har været passet og
omfattende opgraderet af ﬂere omgange – først
i 2016 – 2018 og sidst her i 2021/22.
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Først gang blev bunden ”skiftet” – total
nedslibning af bunden og opbygget på ny med 4
x primer og 2 x bundmaling, ny kaleche, nye
hynder, nyt teak dæk i cockpittet og på
badeplatformen, nye dørk tæpper om læ,
renovering af generator, nye batterier, ny
mikroovn og foliering af hele fribordet.
I 2021/22 er der monteret nye store thrustere
(140 kg) både i stævnen og på hækken fra
Sleipner (Side-Power) med proportional
regulering. Dette gør havnemanøvrering utrolig
enkelt da man kan bevæge båden sidelæns
mod kajen med 10%, 20% eller 30% tryk. Man
kan således sejle og fortøjer yachten alene. Der
er samtidig installeret 4 store batterier for
thrusterne, ny 24 V batterilader samt komplet
nye GARMIN instrumenter: Radar, Autopilot, 12”
kortplottere x 2, Ekkolod x 2 (dybde-logﬁshﬁnding). Der kan således frit vælges mellem
ﬂere kombinationer af skærmbilleder på
instrumenterne.
I alt er båden i 2021/22 blevet opgraderet for kr.
294.000.
Båden står på land i Københavnsområdet og vil
blive leveret med nye zinkanoder, bundmalet og
andet vedligehold.
Yachten har 3 dobbeltkahytter. Owners cabin
med dobbeltseng og separat toilet og bad i
brusekabine. De 2 øvrige kahytter agter har to
enkelt senge i hver kahyt og deler det 2. toilet
m/brusekabine. Salonen i klassisk Cherry
interiør er velindrettet med stor lædersofa
omkring det store og funktionelt ﬂotte klapbord.
Pantry i bagbord har separat køleskab og fryser,

mikrobølgeovn og el bordkomfur.
Det store cockpit er funktionelt og lækkert
indrettet med 3 styrepladser, stor og rummelig
u-sofa omkring det ﬂotte cockpitbord, wetbar
m/elgrill keramisk, køleskab og ismaskine. Bag
sofaen ﬁndes stor og lækker solseng. Alle
hynder i cockpit er ompolstret i 2017. Agter en
hydraulisk betjent garage til ca. 11 fod
gummibåd med motor samt en god
badeplatform med badestige og håndbruser.
Endvidere hydraulisk landgangsbro. Ny sort
kaleche i 2018 og vinduer skiftet i 2021.
I stævnen er der endnu en solplads med hynder
til 2 prs. Motorrummet er pænt og nydeligt og
der er god plads omkring de 2 x MAN
dieselmotorer. Endvidere generator og A/C
anlæg. De 13 (4+5+4) heraf er 6 AGM-batterier.
Alle batterier er pænt placeret i batterikasser.

Stamdata

Ekstra

Stand: Meget velholdt

Længde (m/fod): 18,44 / 60’7″

GPS + plotter x 2 , Log, Lod,
Autopilot, VHF, Radar, Garage,
Bov- og agterpropel m/regulering,

Farve: Blå m/gråt folie

Bredde: 4,60

Generator, Kompas, Aircondition,
Hydraulisk landgangsbro, Fendere,
Redningsﬂåde,

Lokation: Vedbæk Havn

Dybgang: 1,35

Wetbar, Ismaskine, Grill, Pantry,
Køleskab x 2, Mikroovn, Fryser, TV,

Årgang: 1998

Vægt kg: 22.000

Toiletter x 2 m/brusebad,
Koldt/varmt vand, Lydanlæg x 2,
Brandslukker,

Skrog nr.: GB-SXK-01200G898

Skrogtype: Glasﬁber

Solseng agter, solmadrasser
stævn, el ankerspil m.m.m.

Antal motorer: 2

Motorydelse: 1600 HK

Brændstof: Diesel – 2.850 l

Motorfabrikat: MAN

Motorårgang: 1998

Propel: Fast aksel

Motortype: 800 (2 x 800 hk)

Drifttimer: ca. 800

Bovpropel: Ja + hækpropel

Motor

Kølesystem: Ferskvandskølet
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