€ 21.279,-

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

Evinrude
€ 21.279,m
m
2018

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Boatland Boatservice Dannijs
Setheweg 18
7942 LB Meppel
0522240511
www.boatland.nl

Omschrijving
Evinrude E-tec G2 De nieuwe standaard in outboards is vanaf
2015 leverbaar. De Evinrude E-tec G2 is volledig nieuw ontwikkelt
met als uitgangspunt direct ingespoten 2 takt technologie. Dit
heeft geleid tot een uiterst moderne motor met veel noviteiten,
verbluffend veel kracht, koppel en een extreem snelle acceleratie
gecombineerd met verreweg de schoonste emissies en het minste
verbruik in zijn klasse. Het PurePower verbrandingsproces zorgt
voor een geringe uitstoot van schadelijke stoffen, daardoor is deze
motor schoner dan al zijn concurrenten. De G2 heeft een volledig
nieuw 3,4L 74 graden steerboard steerboard v6 motorblok wat
volledig ontwikkelt is voor directe injectie. Tezamen met de

nieuwe elektrisch schakelende SLX gearcase en de volledig nieuwe
bracket is de G2 een zere solide en krachtige motor. De motor is
uit te voeren met verschillende kleuren panelen,met ruim 400
verschillende mogelijkheden is het gemakkelijk de motor aan te
passen aan uw individuele wensen. De Evinrude G2 is standaard
voorzien
van:ICON
remote4,3"digitaal
instrument
iTrim
(automatische trim) Hydraulische besturing (volledig ingebouwd in
de motor) Stuurbekrachtiging Clean rigging Ingebouwde olietank
Elektrisch schakelende SLX gearcase 5 jaar garantie 5 jaar /
500uur geen onderhoud

Basisinformatie
Merk :

Evinrude

Type :

E-tec G2 200 High Output

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2018

Prijs :

21.279,-

Valuta :

Eur

BTW :

Volledige Omschrijving

Evinrude E-tec G2 De nieuwe standaard in
outboards is vanaf 2015 leverbaar. De Evinrude E-tec
G2 is volledig nieuw ontwikkelt met als uitgangspunt
direct ingespoten 2 takt technologie. Dit heeft geleid
tot een uiterst moderne motor met veel noviteiten,
verbluffend veel kracht, koppel en een extreem snelle
acceleratie gecombineerd met verreweg de schoonste
emissies en het minste verbruik in zijn klasse. Het
PurePower verbrandingsproces zorgt voor een geringe
uitstoot van schadelijke stoffen, daardoor is deze motor
schoner dan al zijn concurrenten. De G2 heeft een
volledig nieuw 3,4L 74 graden steerboard steerboard v6
motorblok wat volledig ontwikkelt is voor directe
injectie. Tezamen met de nieuwe elektrisch schakelende
SLX gearcase en de volledig nieuwe bracket is de G2
een zere solide en krachtige motor. De motor is uit te
voeren met verschillende kleuren panelen,met ruim 400
verschillende mogelijkheden is het gemakkelijk de
motor aan te passen aan uw individuele wensen. De
Evinrude G2 is standaard voorzien van:ICON
remote4,3"digitaal instrument iTrim (automatische trim)
Hydraulische besturing (volledig ingebouwd in de
motor) Stuurbekrachtiging Clean rigging Ingebouwde
olietank Elektrisch schakelende SLX gearcase 5 jaar
garantie 5 jaar / 500uur geen

