€ 33,-

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

Talamex
€ 33,0.5 m
m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

JLT Boten en Auto
Jan Kuipersweg 19
8606 KD Sneek
0515-786002
www.jltboten.nl

Omschrijving
Talamex Bravo GM4 Alu R.E.D. (Reduced Effort Device)
handpomp voor rubberboot of SUP&bull; 800 mBar (11.6
psi)&bull; R.E.D Reduced Effort Device, schakelt automatisch over
na 400 mbar om het pompen aangenaam te houden ook bij de
hogere druk.&bull; Minder kracht meer druk&bull; Inlaat
beschermd tegen zand&bull; Aluminium zuigerstang&bull; Volume
2000cc&bull; Geschikt voor rubberboten (opblaasboten) en
SUPOptineel er bij te koop een bijpassende Manometer met
bayonet adapter voor 12 euro (zie foto bijgeovegd ) en/of een
universele adapter voor opblaasboten. D.m.v. verwijderbare ringen
kan deze op nagenoeg elk ventiel aangesloten worden voor 6 euro

(zie foto bijgevoegd). Voor meer boot accessoires zie bij mijn
andere aanbod !*JLT Auto en Boten wordt beoordeeld door zijn
klanten middels het KLANTENVERTEL beoordelingssysteem met
het gemiddeld van een 9.5 Kijk voor de laatste stand van zaken op
mij site of op mijn facebook pagina onder kopje beoordelingen !!

Basisinformatie
Merk :

Talamex

Type :

Bravo Gm4 Alu R.e.d. (reduced Effort Device)

Lengte (m) :

0.50

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

33,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Volledige Omschrijving
Talamex Bravo GM4 Alu R.E.D. (Reduced Effort Device)
handpomp voor rubberboot of SUPâ€¢ 800 mBar (11.6
psi)
â€¢ R.E.D Reduced Effort Device, schakelt automatisch
over na 400 mbar om het pompen aangenaam te
houden ook bij de hogere druk.
â€¢ Minder kracht meer druk
â€¢ Inlaat beschermd tegen zand
â€¢ Aluminium zuigerstang
â€¢ Volume 2000cc
â€¢ Geschikt voor rubberboten (opblaasboten) en
SUPOptineel er bij te koop een bijpassende Manometer
met bayonet adapter voor 12 euro (zie foto bijgeovegd )
en/of een universele adapter voor opblaasboten. D.m.v.
verwijderbare ringen kan deze op nagenoeg elk ventiel
aangesloten worden voor 6 euro (zie foto bijgevoegd).
Voor meer boot accessoires zie bij mijn andere aanbod !
*JLT Auto en Boten wordt beoordeeld door zijn klanten
middels het KLANTENVERTEL beoordelingssysteem
met het gemiddeld van een 9.5 Kijk voor de laatste
stand van zaken op mij site of op mijn facebook pagina
onder kopje beoordelingen

