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LANGENBERG CABIN CRUISER

27

30

33

33 AC

8,30
7,55
3,04
0,84
1,79
2,04
2,30
4500
Open kuip met kuipbanken rondom en
stuurpositie aan bakboord. Cabine met
keuken en toiletruimte aan stuurboord, halve
rondzet aan bakboord en tweepersoons bed in
voorpiek

8,91
8,12
3,36
0,88
1,87
2,13
2,38
5800
Open kuip met kuipbanken rondom en
stuurpositie aan bakboord. Cabine met
keuken en toiletruimte met eventueel douche
aan stuurboord, halve rondzet of dinette aan
bakboord en tweepersoons bed in voorpiek.
Naar wens een afgesloten voorhut.

10,25
9,34
3,86
0,91
1,89
2,15
2,36
7600
Open kuip met kuipbanken rondom en
stuurpositie aan bakboord. Cabine met
keuken en toiletruimte met eventueel douche
aan stuurboord of een gescheiden
doucheruimte aan bakboordzijde. Halve
rondzet of dinette aan bakboord en
tweepersoons bed in voorpiek. Naar wens een
afgesloten voorhut.

ALGEMEEN
lengte over alles (meter)
lengte waterlijn (meter)
breedte over alles (meter)
diepgang (meter)
laagste doorvaarthoogte (meter)
doorvaarthoogte met raam (meter)
doorvaarthoogte met cabriokap (meter)
gewicht (kg)
indeling (naar wens opdrachtgever)

stahoogte cabine (cm)
slaapplaatsen
Ce-categorie
garantie

PRIJZEN

BASISPRIJS

184
2 vast
(+ evt. 1 op dinette en 2 op zonnebed)
C (kustwateren)
2 jaar en 3 jaar op verfsysteem (i.c.m. optie
nastralen casco)

standaard

optie (prijs incl. btw)

191
2 vast
(+ evt. 1 of 2 op dinette en 2 op zonnebed)
C (kustwateren)

192
2 vast
(+ evt. 1 of 2 op dinette en 2 op zonnebed
C (kustwateren)

10,25
9,34
3,86
0,91
1,89
2,15
2,36
7600
Open kuip met kuipbanken rondom en
stuurpositie aan bakboord. Cabine met
keuken en toiletruimte met eventueel douche
aan stuurboord of een gescheiden
doucheruimte aan bakboordzijde. Halve
rondzet of dinette aan bakboord en
tweepersoons bed in voorpiek. Naar wens een
afgesloten voorhut. Achterhut met aan
weerszijden een bed.
192
4 vast
(+ evt. 1 of 2 dinette en 2 op zonnebed)
C (kustwateren)

2 jaar en 3 jaar op verfsysteem

2 jaar en 3 jaar op verfsysteem

2 jaar en 3 jaar op verfsysteem

standaard

optie (prijs incl. btw)

standaard

optie (prijs incl. btw)

standaard

€ 119.500

€ 139.500

€ 154.500

€ 164.500

































optie (prijs incl. btw)

CONSTRUCTIE EN CASCO
rompvorm multiknikspant met 2 gangen per zijde
staalplaat scheepsbouwstaal grade a gestraald
plaatdikte romp 4 mm
plaatdikte dekken en opbouw 4 mm
roerconstructie balansroer in druppelvorm, dubbelplaats
geintegreerde brandstoftanks 2x

STRALEN
nastralen casco SA2,5 + conserveren met Interprime 820



€ 4.100
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COATING
Opbouw, kuip, dek en binnenverschansing
Plamuren
4 lagen Alexseal 442 primer spuitwerk
Opbouw en binnenverschansing 2 lagen topcoat Alexseal of
International spuitwerk
Antislipdekken 2 lagen antislip dekkenverf





































































































Romp
Plamuren
2 lagen Alexseal superbuild spuitwerk
3 lagen Alexseal 442 primer spuitwerk
3 lagen topcoat Alexseal of International spuitwerk
Waterlijn
Onderwaterschip
2 lagen epoxycoating International spuitwerk
1 laag hechtprimer International spuitwerk
1 laag hechtprimer International spuitwerk
1 laag antifouling International spuitwerk
Inkitten
Inkitten binnenzijde schip
1 laag epoxyprimer zijdeglans spuitwerk

BEGLAZING
windscherm, gehard glas in aluminium profiel, neerklapbaar
6 ovale patrijspoorten waarvan 4 klappend
vluchtluik (50x50 cm)
vluchtluik (50x37 cm) 2 x
muggenhorren patrijspoorten en dakluik



€ 210



€ 2.750



€ 210



€ 2.950




€ 890
€ 210



€ 3.450



€ 2.950




€ 890
€ 210



€ 3.450



€ 2.950

AANDRIJVING
motor Lombardini LDW 1003M, 30 pk, 3-cil
motor Lombardini LDW 1404M, 40 pk, 4-cil
motor Lombardini LDW 2204 M, 60 pk 4-cil
motor Lombardini LDW 2204 MT, 87 pk 4-cil
boegschroef Vetus 45 kgf
boegschroef Vetus 60 kgf
hekschroef Vetus 60 kgf
homokinetische druklager
schroefas rvs
rvs schroefaskoker watergesmeerd
schroef 3-blads rd
schroef 4-blads rd


















€ 2.950







€ 225
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VERVOLG AANDRIJVING
kunststof koelwaterfilter
machinekamer geïsoleerd
uitlaatsysteem rubber slang met kunststof demper

































INSTRUMENTEN
watertankmeter VDO
brandstoftankmeter VDO
vuilwatertankmeter VDO
Diepte, snelheid, log NASA
toerenteller Lombardini paneel
urenteller Lombardini paneel
temperatuurmeter Lombardini paneel
marifoon Icom incl. antenne
GPS/plotter Garmin 721 + kaart





€ 475







€ 625
€ 1.700



€ 475





€ 475







€ 625
€ 1.700



€ 1.750



€ 475




€ 625
€ 1.700







€ 625
€ 1.700



€ 1.750

EXTERIEUR
spiegeldeur
houten siermast in rvs voet
handrail 2x op voorkajuit rvs
handrail 2x bij kuipinstap rvs
preekstoel rvs
lage hekrailing rvs
zeerailing 2/3 rvs









€ 880



€ 1.830






€ 950
meerprijs t.o.v. preekstoel

€ 1.670
meerprijs t.o.v. preekstoel +
lage hekrailing

€ 300

zeerailing geheel rondom met kettingsluiting rvs

schuifsluiting rvs (meerprijs tov ketting)
spiegeldoorvoor met terugslagklep
motorbeluchting rvs schelp
motorbeluchting rvs roosters 2x
motorbeluchting rvs roosters 3x
ankerlier hand + boegrol
ankerlier elektrisch + boegrol
anker 10 kg rvs + ketting gegalv. 30 m
anker 20 kg rvs + ketting gegalv. 30 m
1 bolder voorop rvs
4 kikkers rvs
3 bolders rvs
6 kikkers rvs
rvs schuurlijst rond achterschip en zwemplateau
rvs buis op verschansing
zwem- en klaptrap ovale treden
staalbescherming aluminium anoden
landvasten 6 x 10m 12mm
landvasten 6 x 10m 14mm
fenders 25 cm 6x
nederlandse vlag met stok + geus


















€ 730
meerprijs t.o.v. zeeraling 2/3 +
lage hekrailing

€ 300




€ 730
meerprijs t.o.v. zeeraling 2/3 +
lage hekrailing

€ 300








€ 1.350
€ 2.200
€ 740









€ 1.675
€ 2.475




€ 1.675
€ 2.475




€ 1.675
€ 2.475



€ 880



€ 880



€ 880




€ 1.240
€ 1.750

















€ 1.090
€ 1.460






€ 1.170
€ 1.600

€ 1.240
€ 1.750
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VERVOLG EXTERIEUR
rvs vlaggenstokhouder
kabelaring
navigatieverlichting
ruitenwissers 2x
ruitenwisser middenvenster
scheepshoorn elektrisch
spiegeldouche














€ 220










€ 220




€ 620



€ 220










€ 620



€ 220



€ 620



€ 450



€ 2.400



€ 180



€ 600


€ 620

TECHNISCHE INSTALLATIE
Elektra
elektra dubbelpolig
automatisch scheidingsrelais
stroomonderbrekers motor en installatie
noodschakeling motor en installatie gekoppeld
start- en boegschroefaccu 120 Ah lood
accessoireaccu 200 Ah AGM
accessoireaccu 200 Ah AGM extra (per stuk)
walaansluiting rvs + kabel 10 m
wandcontactdozen 220V 2x bij keuken + 1x bij hoofdschakelaar
wandcontactdoos 220V 1x bij tv-meubel
wandcontactdozen 12 Volt 2x
acculader/omvormer Victron Multi 12/2000/80 met controlepaneel
schakelpaneel dashboard 9 schakelingen
antenneaansluiting (tv/radio)
































€ 2.400




€ 180







€ 2.400




€ 450







€ 2.400



€ 450














€ 180

€ 180

Brandstofsysteem
brandstofvoorfilter met waterafscheider
brandstoftank kunststof 60 l
brandstoftank kunststof 140 l
brandstoftanks staal geïntegreerd in casco 2 x 150 l

































Drinkwatersysteem
drinkwatertank kunststof 110 l
drinkwatertank kunststof 137 l
drinkwatertank kunststof 170 l
elektrische drinkwaterpomp
boiler 22 l op motor en walstroom
boiler 40 l op motor en walstroom
boiler 80 l op motor en walstroom (meerprijs)






€ 1.175



€ 600

Vuilwatersysteem
vuilwatertank 55 l
vuilwatertank 80 l
vuilwaterpomp + filter + afzuiging
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Besturing
stuurcilinder hydraulisch 52 kgf
stuurcilinder hydraulisch 72 kgf
stuurwiel 50 cm teak of mahonie
stuurwiel 60 cm teak of mahonie
roerstandaanwijzing




































Diversen
elektrische lenspomp met pieper
actieve raamontwaseming
dekventilator toilet
dekventilator keuken
elektrische dekventilator
verwarming Eberspacher D2
verwarming Eberspacher D4
gasdetector
radio/cd/mp3/USB/IPAD + 2 speakers
speakers 2x in kuip
brandblussers 2x
blusdeken
gasfles 5 kg
stuurstoel (stelpost)





€ 125
€ 320
€ 1.950





€ 390
€ 520
€ 250








€ 125
€ 320




€ 125
€ 320




€ 125
€ 320






€ 2.600
€ 390
€ 520
€ 250






€ 2.600
€ 390
€ 520
€ 250






€ 2.900
€ 390
€ 520
€ 250



€ 350




€ 600
€ 885




€ 290
€ 1.000











€ 350






€ 350

€ 350

INTERIEUR
Verlichting
interieur led inbouw met schakelaar op spot, 4x plafond, 1x toilet
interieur led inbouw met schakeaar op spot, 4x plafond, 2x plafond
wc, 2x onder dekrand keuken, 2x dekrand toilet, 4x bed onder rand,
dinette 3x rand
interieur led inbouw met schakelaar op spot, 6x plafond, 2x plafond
wc, 2x onder dekrand keuken, 2x dekrand toilet, 4x bed onder rand,
dinette 3x rand
interieur led inbouw met schakelaar op spot, 6x plafond, 2x plafond
wc, 2x onder dekrand keuken, 2x dekrand toilet, 4x bed onder rand,
dinette 3x rand, 4x plafond ak
verlichting d.m.v. wandschakelaars
verlichting d.m.v. wandschakelaars dimmer
leeslamp 2x bed, 1x dinette
leeslamp 2x bed, 2x dinette
leeslamp 2x bed, 2x dinette, 2x bed ak













€ 200
€ 285




€ 500
€ 885

€ 500
€ 885







Keuken
koelkast 12V 42 l
koelkast 12V 65 l
koelkast 12V 85 l (meerprijs)
koelkast 12V 110 l onder stuurstoel incl. ombouw (meerprijs)
spoelbak Smev rvs met glazen afdekplaat










€ 1.000
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Vervolg keuken
mengkraan
kookplaat Smev rvs 3-p met glazen afdekplaat






















Toiletruimte
toilet handbediend
toilet elektrisch
wasbak
douche




€ 750





€ 1.500

€ 1.500



€ 1.500

BETIMMERING
Interieur
mahonie-uitvoering
vloer hpl teak met bies
plafond hpl wit
plafonds onder gangboorden mahonie of hpl wit
lijstwerk massief mahonie

























kooflijst langs opbouw massief mahonie









wanden mahonie









wanden opbouw tussen ramen mahonie of hpl wit









deuren en kozijnen mahonie









kastdeurtjes mahonie met massieve mahonie latjes afgewerkt









kastjes binnenzijde gelakt of hpl wit









keukenblad hpl (kleur naar keuze)
badmeubelblad hpl (kleur naar keuze)
toilet/natte cel geheel in wit hpl
toilet/natte cel polyester vlokkenvloer
lakwerk 2-c + 1-c mat of zijdeglans

























luxe teakuitvoering
als hierboven waarbij mahonie vervangen wordt door teak incl:
vloer formica volkern teaklook
plafond lamellen van 190 mm
lijstwerk met ronde hoeken of strak
vloer toilet/natte cel PU-gietvloer
luxe deurbeslag en hang- en sluitwerk
silent flush en zelfsluitende laden
lades en deurtjes flush (verzinkt) gemonteerd
rondzit i.p.v. dubbele dinettebank



€ 9.230



€ 200

















€ 8.150



€ 10.740



€ 14.600



€ 225




€ 250
€ 570




€ 250
€ 570



€ 5.000

Kuip
dashboard in massief teak of mahonie
kastdeurtjes teak
deurluik teak of mahonie
buitendeuren en kozijnen in teak
kuipvloer teak



€ 4.250







€ 4.750
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Vervolg kuip
zwemplateau teak
kuipvloer formica volkern teaklook
zwemplateau formica volkern teaklook
kuiprand teak
zonnebed (excl. kussenset)





€ 1.450
€ 1.950
€ 950



€ 580







€ 1.600
€ 2.150
€ 1.050
€ 1.200
€ 580







€ 1.750
€ 2.350
€ 1.125
€ 1.350
€ 580







€ 1.750
€ 2.250
€ 1.125
€ 1.300
€ 580



€ 260







€ 520
€ 1.440
€ 1.230
€ 660
€ 1.610




€ 65
€ 210

Isolatie
plafonds en wanden 4 cm steenwol
wanden opbouw kurk



















STOFFERING
matraskussens bed voorpiek (10 cm)
opvulstuk bed voorpiek
matraskussens bed achterhut (10 cm)
bankkussens dinette (8 cm)
kussens op dinettetafel t.b.v. bed (8 cm)
zitkussens voor kuipbanken (6 cm)
rugkussens voor kuipbanken (6 cm)
zonnebedkussens (6 cm)
gordijnen







€ 520
€ 1.440
€ 850
€ 660
€ 1.210











€ 520
€ 1.440
€ 1.230
€ 660
€ 1.210


cabriokap met rvs frame (2 stangen voor, 1 stang achter, uitneembare zijdenen voor- en achterkant, kleur, soort, ramen en ritsen
naar keuze)
€ 220


spanhulpsyteem (genuarail)
€ 65


gordijn aan binnenzijde met drukknopen/klittenband per stuk
€ 210


foedraal

€ 65
€ 210







€ 260







€ 520
€ 1.440
€ 1.230
€ 660
€ 1.210




€ 65
€ 210

DEELBARE CABRIOKAP





Iedere Langenberg Cabin Cruiser wordt gerealiseerd in nauw overleg met de klant en zijn wensen worden vertaald in het uiteindelijke resultaat. Deze lijst is dan ook een indicatie voor de mogelijkheden.
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