€ 3.695,-

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

Tohatsu
€ 3.695,0.4 m
m
2020

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Boat Import Holland B.V.
Meeboerserf 5
3851 SR Ermelo
www.boatimportholland.nl

Omschrijving
We doen ons best om u de best mogelijke motor te bieden.
Daarom hebben we ons 15 pk-model genomen en verbeterd door
de introductie van onze MFS15hp Electronic Fuel Injection (EFI),
het lichtste 4-takt batterijloze EFI 15hp-model in de industrie! U
kunt genieten van extra functies, zoals een hogere
vermogen-gewichtsverhouding, wat de belangrijkste factor is voor
buitenboordmotoren met kleine pk's. We zijn er ook in geslaagd
het geluidsniveau en de trillingen op onze nieuwe 15 pk sterke
EFI-buitenboordmotor drastisch te verlagen. Een groot voordeel
van het EFI-systeem is een snelle start zonder choke en zorgt voor
scherpe versnelling in alle toerentallen, evenals een aanzienlijk

verhoogde brandstofeffici&euml;ntie bij wijd open gas. Doe Maar;
stel de motor op de proef! U zult er geen spijt van krijgen!Power
Tilt! We hebben Power Tilt toegevoegd aan onze externe stuur- /
gasklepmodellen om u nog meer bedieningsgemak te bieden. Deze
motor biedt dezelfde functies als ons 15 pk EFI-model plus een
extra power tilt-functie voor meer bedieningsgemak. Net als bij
onze andere motoren kunt u erop rekenen dat het dezelfde
betrouwbaarheid levert als waarop onze reputatie is gebouwd

Basisinformatie
Merk :

Tohatsu

Type :

Mfs 15 Pk S

Lengte (m) :

0.40

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2020

Prijs :

3.695,-

Beste prijs :

3295

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Motor
Brandstof :

Benzine

Aantal cilinders :

2

Volledige Omschrijving
We doen ons best om u de best mogelijke motor te
bieden. Daarom hebben we ons 15 pk-model genomen
en verbeterd door de introductie van onze MFS15hp
Electronic Fuel Injection (EFI), het lichtste 4-takt
batterijloze EFI 15hp-model in de industrie! U kunt
genieten van extra functies, zoals een hogere
vermogen-gewichtsverhouding, wat de belangrijkste
factor is voor buitenboordmotoren met kleine pk's. We
zijn er ook in geslaagd het geluidsniveau en de trillingen
op onze nieuwe 15 pk sterke EFI-buitenboordmotor
drastisch te verlagen. Een groot voordeel van het
EFI-systeem is een snelle start zonder choke en zorgt
voor scherpe versnelling in alle toerentallen, evenals
een aanzienlijk verhoogde brandstofefficiÃ«ntie bij wijd
open gas. Doe Maar; stel de motor op de proef! U zult
er geen spijt van krijgen!
Power Tilt! We hebben Power Tilt toegevoegd aan onze
externe stuur- / gasklepmodellen om u nog meer
bedieningsgemak te bieden. Deze motor biedt dezelfde
functies als ons 15 pk EFI-model plus een extra power
tilt-functie voor meer bedieningsgemak. Net als bij onze
andere motoren kunt u erop rekenen dat het dezelfde
betrouwbaarheid levert als waarop onze reputatie is
gebouwd

