€ 795,-

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

Itrailer
€ 795,4.6 m
1.5 m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Boatingworld Almere - Heba
DE STEIGER 92
1351 AH ALMERE
0365386380
www.boatingworldalmere.nl

Omschrijving
Deze boottrailer van het merk itrailer type TTH001 is geschikt
voor boten tot 4.30 meter.
Specificaties:
Lengte van deze boottrailer is :4,60 m
Breedte van de boottrailer is :1,5 m
Gewicht van de boottrailer is :120 kg
Max. Laadvermogen :450 kg
Standaard is deze boottrailer voorzien van de volgende delen:
- 2 Kimrollen
- 2 Kielrollen(ook leverbaar met 3 kielrollen)
- Een ongeremde knott as van 650 kilo met waterdichte lagers.

- 13 inch. Banden 155 breed
- Neuswiel
- Zware liersteun met lier 1200 LBS, voorzien van band met haak
- Aluminium lichtbak afneembaar met een stekkerdoos aan de
achterkant
Belangrijke kenmerken:

Basisinformatie
Merk :

Itrailer

Type :

Tth 001

Lengte (m) :

4.60

Breedte (m) :

1.50

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

795,-

BTW :

Volledige Omschrijving
Deze boottrailer van het merk itrailer type TTH001 is
geschikt voor boten tot 4.30 meter.
Specificaties:
Lengte van deze boottrailer is :4,60 m
Breedte van de boottrailer is :1,5 m
Gewicht van de boottrailer is :120 kg
Max. Laadvermogen :450 kg
Standaard is deze boottrailer voorzien van de volgende
delen:
- 2 Kimrollen
- 2 Kielrollen(ook leverbaar met 3 kielrollen)
- Een ongeremde knott as van 650 kilo met waterdichte
lagers.
- 13 inch. Banden 155 breed
- Neuswiel
- Zware liersteun met lier 1200 LBS, voorzien van band
met haak
- Aluminium lichtbak afneembaar met een stekkerdoos
aan de achterkant
Belangrijke kenmerken:
- Frame volbad verzinkt met dissel is 60x 60mm en
3mm dik
- Kimrollen harde kern van kunststof met een zacht
laagje er omheen zodat deze niet vervormen.
- Kielrollen draaien om een buis 19mm worden dus
goed ondersteund.
Prijs â‚¬ 795,-*
met 3 kiel rollen â‚¬ 825,Deze boottrailer geschikt voor rubberboot heeft een
meerprijs van

