€ 950,-

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

Suzuki
€ 950,m
m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Zo lang de voorraad strekt.
Voor de kleine boot of opblaasboot heeft Suzuki drie nieuwe
lichtgewicht buitenboordmotoren: de DF4A, DF5A en DF6A. Deze
draagbare krachtpatsers (vanaf slechts 23,5 kg) zijn eenvoudig in
gebruik en hebben een uiterst laag brandstofverbruik. En door hun
nieuwe design en kleur zijn deze innovatieve motoren pure
eyecatchers op het water. De DF4A, DF5A en de DF6A hebben
een nieuw kantelsysteem voor extra gebruiksgemak en zijn
voorzien van een eencilinder 4-takt met een cilinderinhoud van
138 cm3, de grootste eencilinder in deze klasse. Geniet in alle
stilte van de soepele werking van de buitenboordmotoren.

Ze voldoen aan de strengste milieu-eisen.
Uitrusting:

Toerentalbegrenzer
Digitale CDI
Suzuki anti roest behandeling
3 jaar garantie
Aanbieding:

Basisinformatie
Merk :

Suzuki

Type :

Df6 | Df5 | Df4

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2019

Prijs :

950,-

BTW :

Motor
Merk :

Suzuki Df-4

Vermogen in PK :

4

Brandstof :

Benzine

Volledige Omschrijving
Zo lang de voorraad strekt.
Voor de kleine boot of opblaasboot heeft Suzuki drie
nieuwe lichtgewicht buitenboordmotoren: de DF4A,
DF5A en DF6A. Deze draagbare krachtpatsers (vanaf
slechts 23,5 kg) zijn eenvoudig in gebruik en hebben
een uiterst laag brandstofverbruik. En door hun nieuwe
design en kleur zijn deze innovatieve motoren pure
eyecatchers op het water. De DF4A, DF5A en de DF6A
hebben een nieuw kantelsysteem voor extra
gebruiksgemak en zijn voorzien van een eencilinder
4-takt met een cilinderinhoud van 138 cm3, de grootste
eencilinder in deze klasse. Geniet in alle stilte van de
soepele werking van de buitenboordmotoren.
Ze voldoen aan de strengste milieu-eisen.
Uitrusting:

Toerentalbegrenzer
Digitale CDI
Suzuki anti roest behandeling
3 jaar garantie
Aanbieding:
â‚¬ 1.199,- DF4S nu voor â‚¬ 1050,â‚¬ 1.349,- DF5S nu voor â‚¬ 1.150,â‚¬ 1.449,- DF6S nu voor â‚¬

