€ 31.475,-

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

Nordkapp Enduro 605 R
€ 31.475,6.06 m
m
2020

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Moderne ontwerpen en leuke details zal deze boot maakt een
attractie voor velen. De constructie is gebaseerd op dezelfde vorm
als de bekroonde Enduro 605. Door de robuuste aluminium romp
van de Enduro 605 Ranger en het functionele polyester dek
combineert dit het beste van twee werelden. Met deze Nordkapp
Enduro 605 Ranger krijgt u wat u zoekt het gehele jaar lang.
Snelheid, kracht en betrouwbaarheid. Er is een verschil, de
aluminium romp van de Enduro 605 Ranger is iets dieper en snijdt
daardoor nog beter door de golven dan de polyester versie. Een
boot met verfijnde details die gegarandeerd de aandacht trekt
wanneer u deze zomer langs de eilanden vaart. Door de extra

breedte van de boot heeft u extra ruimte om de spullen te kunnen
opbergen voor uw reis. De solide railing reikt ver terug zodat het
makkelijk is vast te grijpen, dat geeft de passagiers een veilig
gevoel. Dit is echt een boot om veilig te varen, zelfs op dagen met
ruw weer! Bij de Nordkapp Enduro 605 Ranger zit een werplijn en
een safety box met daarin, een eerste hulp pakket, noodfakkels,
messen, gereedschap en meer.

Basisinformatie
Merk :

Nordkapp Enduro 605 R

Lengte (m) :

6.06

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2020

Prijs :

31.475,-

Voertuig Specificaties
Ligplaats :

At Sales Office

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
Moderne ontwerpen en leuke details zal deze boot
maakt een attractie voor velen. De constructie is
gebaseerd op dezelfde vorm als de bekroonde Enduro
605. Door de robuuste aluminium romp van de Enduro
605 Ranger en het functionele polyester dek
combineert dit het beste van twee werelden. Met deze
Nordkapp Enduro 605 Ranger krijgt u wat u zoekt het
gehele jaar lang. Snelheid, kracht en betrouwbaarheid.
Er is een verschil, de aluminium romp van de Enduro
605 Ranger is iets dieper en snijdt daardoor nog beter
door de golven dan de polyester versie. Een boot met
verfijnde details die gegarandeerd de aandacht trekt
wanneer u deze zomer langs de eilanden vaart. Door de
extra breedte van de boot heeft u extra ruimte om de
spullen te kunnen opbergen voor uw reis. De solide
railing reikt ver terug zodat het makkelijk is vast te
grijpen, dat geeft de passagiers een veilig gevoel. Dit is
echt een boot om veilig te varen, zelfs op dagen met
ruw weer! Bij de Nordkapp Enduro 605 Ranger zit een
werplijn en een safety box met daarin, een eerste hulp
pakket, noodfakkels, messen, gereedschap en

