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IMX 38

SOLD

Reference ID: 468

Displacement (Kg): 5306

Builder / Designer: X-yachts

Beam (mtr): 3.66

Model: IMX38

Draft (mtr): 2.09

: Jeppesen

Displacement (Kg): 5306

Year: 1997

Material: Fiberglass / Composite

Location: Netherlands

Engine: Volvo Penta MD2030 B

Disclaimer
De verkoper meldt dat de gegevens van het schip in goed vertrouwen zijn weergegeven maar kan niet instaan voor de juistheid en ook geen garantie
geven over de staat van het aangeboden schip. Wij adviseren een koper met een makelaar of een expert contact op te nemen om meer zekerheid over
de staat van het schip te verkrijgen. Dit schip wordt aangeboden onder voorbehoud van prijsveranderingen en/of annulering van de eigenaar. Ook kan
het schip in de laatste dagen verkocht zijn.

Description
IMX 38 in good condition. Now to be visited on the hard in Holland.
Building number 83
Blue gelcoat hull
Dutch flag
GPH 599.2
Engine: Volvo Penta MD2030 diesel replaced 2016 by revised same model / Saildrive seal new 2016
New antifouling hard white, Akzo

Rigging
Rod rigging new 2009
Carbon spi pole

Sails
Quantum kevlar mainsail not used much, although not new in good shape + genoa no genoa
2 spinnakers North Sails
1 main full batten spectra 2005 cruising North Sails
1 #1 medium kevlar genoa, moderate state North Sails
1 Furling high aspect genoa dacron 05/2016 North Sails

Accommodations
Eberspaecher heating
Jabsco toilet
Saloontable with foldable leafs
GALLEY
refrigerator
2-burner stove + oven
st steel sink
hot water boiler (= needs service)
Replaced front hatch, window in deck
hot water boiler (= needs service) is taken out, never used the hot water

Deck and Cockpit
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de staat van het schip te verkrijgen. Dit schip wordt aangeboden onder voorbehoud van prijsveranderingen en/of annulering van de eigenaar. Ook kan
het schip in de laatste dagen verkocht zijn.

Double spoke aluminium steering wheel
6x Harken winches
Harken deck equipment, incl ballbearing blocks
7x Easy Lock Maxi halyard stoppers
Anchor light weight Fortress, chain and rope

Electrics
AGM batteries
Shorepower with cable
1 solar panel and charger 50wp, not fixed to the boat

Safety
Plastimo Offshore 6 persons liferaft, has to be serviced
Floating M.o.b. light
Lifelines on deck

Electronics and Navigational Gear
Simrad autopilot
Simrad CP31 GPS/plotter
Simrad RS82 VHF
Raymarine Ray101E handheld VHF
Kenwood radio + cockpit speakers
AIS transponder with Usb connection for laptop
Wind instrument blown away in storm, not working
Top display on base mast, (4 x on mast) 1 not working 3 working, 1 extra display inside.

Additional
White striping on hull renewed 2019
Swimming ladder
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Viewing Arrangements
Due to the corona crisis and the varying locations of our yachts, we offer viewings of yachts for sale
anywhere in the world from the comfort of your own home. From live walk-throughs using tools such as
WhatsApp, Facetime or Zoom you can literally zoom in to every corner and check out every detail of the
decklayout, interior configuration, rig and the engine room.
During these guided tours, together with one of our brokers there is the opportunity to ask our brokers all
questions you have as when you make a real-life visit.
Together with our specifications, this package will give you a realistic impression of the volume, layout and
condition of the yacht and equipment.
After an online guided tour together with the package of information at hand, you can decide if you like to
see the yacht, or wish to send a surveyor to check the yacht.We hope to see you soon online or in real life
for a visit on the yacht of your dreams.

Team Racing-Yachts.com
T: +31 642444433
E: contact@racing-yachts.com
Opening Hours - 7 Days per Week

Wish to sell your yacht? We are always looking for boats for our clients.
Contact us for more information on the way we work.

Social Media Links
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