€ 5.399,-

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

Suzuki DF30
€ 5.399,m
m
2018

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Watersport Reinders
Hoofdstraat 9
9686 VE Beerta
06-27309896
www.watersportreinders.nl

Omschrijving
Lichte 30 pk buitenboordmotor met veel kracht en koppel. De
3-cilinder motor kenmerkt zich door haar rustige en stille karakter.
De Suzuki DF 30 biedt veel prestaties, maar is ook prima te
gebruiken als motorisering voor je sloep of zeilboot. Ook leverbaar
met elektrische tilt voor extra gemak. Standaard wordt een 25 liter
kunststof brandstoftank meegeleverd. De nieuw ontworpen
motorkap zorgt voor betere verplaatsing van koele lucht naar het
motorcompartiment, dit komt de prestaties ten goede. De Suzuki
30 pk motor is voorzien van Suzuki&rsquo;s Lean Burn systeem,
een speciaal motor managementsysteem die ervoor zorgt dat de
buitenboordmotor op elk moment zo weinig mogelijk benzine

verbruikt. Veel vermogen met een laag gewicht Leverbaar met
knuppel of afstandsbediening Lean burn systeem voor hoge
prestatie en verbruik
Technische specificaties: 25 Liter
brandstoftank Ondiepwaterstand Spoelsysteem om je motor
eenvoudig schoon te maken Anti roestsysteemm Oliedrukmeter
Toerentalbegrenzer voor extra zekerheid Ook leverbaar met
dynamo Prijzen &amp; Uitvoeringen &euro; 5.399,- (DF30 ARS)
&euro; 5.399,- (DF30 ARL) &euro; 5.799,- (DF30ATHL) &euro;
5.799,- (DF30ATS) &euro; 5.799,- (DF30ATL) S = Kortstaart: 381
mm L = Langstaart: 508 mm

Basisinformatie
Merk :

Suzuki Df30

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

5.399,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Volledige Omschrijving
Lichte 30 pk buitenboordmotor met veel kracht en
koppel. De 3-cilinder motor kenmerkt zich door haar
rustige en stille karakter. De Suzuki DF 30 biedt veel
prestaties, maar is ook prima te gebruiken als
motorisering voor je sloep of zeilboot. Ook leverbaar
met elektrische tilt voor extra gemak. Standaard wordt
een 25 liter kunststof brandstoftank meegeleverd.
De nieuw ontworpen motorkap zorgt voor betere
verplaatsing van koele lucht naar het
motorcompartiment, dit komt de prestaties ten goede.
De Suzuki 30 pk motor is voorzien van Suzukiâ€™s Lean
Burn systeem, een speciaal motor managementsysteem
die ervoor zorgt dat de buitenboordmotor op elk
moment zo weinig mogelijk benzine verbruikt.
Veel vermogen met een laag gewicht
Leverbaar met knuppel of afstandsbediening
Lean burn systeem voor hoge prestatie en verbruik
Technische specificaties:
25 Liter brandstoftank
Ondiepwaterstand
Spoelsysteem om je motor eenvoudig schoon te maken
Anti roestsysteemm
Oliedrukmeter
Toerentalbegrenzer voor extra zekerheid
Ook leverbaar met dynamo
Prijzen & Uitvoeringen
â‚¬ 5.399,- (DF30 ARS)
â‚¬ 5.399,- (DF30 ARL)
â‚¬ 5.799,- (DF30ATHL)
â‚¬ 5.799,- (DF30ATS)
â‚¬ 5.799,- (DF30ATL)
S = Kortstaart: 381 mm
L = Langstaart: 508

