Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Sting
€ p.o.a.
6.5 m
m
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

van der Sanden Watersport
DE RUN 4449
5503 LS VELDHOVEN
0402539063
www.sandenwatersport.nl

Omschrijving
Deze boot is de winnaar van de Moterboat of the Show, Helsinki
Boat Show 2018, Category winner. Sting630feest De STING 630
Fast Track is onze laatste nieuwe boot voor het seizoen
2017-2018. De Sting 630 Fast Track is een moderne sport
(visserij) cabin boot voor een motor van maximaal 150 pk. Het
biedt vele praktische oplossingen en heeft een ruime
accommodatie voor 2 volwassenen en 2 kinderen. De Sting 630
Fast Frack is geschikt voor visreizen met de mannen, of voor
familie uitstapjes.
PECIFICATIES - STING 630 FAST TRACK
Standaard uitrusting:

Zwemtrap, open dak ( zijde), Hydraulische besturing,
opbergruimte, ge&iuml;ntegreerde brandstoftank, brandblusser,
kaartentafel, set van kussens, navigatieverlichting, electrische
lenspomp, tafel in cabine.
Extra uitrusting:
boegschroef, koelkast, overkapping, Wallas Verwarming, Wallas
fornuis, fusion radio, Garmin grafiek plotter, externe stuurhut,
extra zetels in de cockpit, zwemplatform, extra open dak
(linkerkant).

Basisinformatie
Merk :

Sting

Type :

630 Fast Track

Lengte (m) :

6.50

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2019

Prijsstelling :

Op Aanvraag

Specificaties
Ligplaats :

Veldhoven

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
Deze boot is de winnaar van de Moterboat of the Show,
Helsinki Boat Show 2018, Category winner.
Sting630feest De STING 630 Fast Track is onze laatste
nieuwe boot voor het seizoen 2017-2018. De Sting 630
Fast Track is een moderne sport (visserij) cabin boot
voor een motor van maximaal 150 pk. Het biedt vele
praktische oplossingen en heeft een ruime
accommodatie voor 2 volwassenen en 2 kinderen. De
Sting 630 Fast Frack is geschikt voor visreizen met de
mannen, of voor familie uitstapjes.
PECIFICATIES - STING 630 FAST TRACK
Standaard uitrusting:
Zwemtrap, open dak (Ã©Ã©n zijde), Hydraulische
besturing, opbergruimte, geÃ¯ntegreerde
brandstoftank, brandblusser, kaartentafel, set van
kussens, navigatieverlichting, electrische lenspomp,
tafel in cabine.
Extra uitrusting:
boegschroef, koelkast, overkapping, Wallas
Verwarming, Wallas fornuis, fusion radio, Garmin
grafiek plotter, externe stuurhut, extra zetels in de
cockpit, zwemplatform, extra open dak

