€ 1.749,-

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

Nieuwste Nimarine MX 350
€ 1.749,3.5 m
1.76 m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Just Marine BV
Nijverheidsstraat 11A
1704RA Heerhugowaard
0644135411
justmarine.nl

Basisinformatie
Merk :

Nieuwste Nimarine Mx 350

Type :

Rib Boot Direct Leverbaar!

Lengte (m) :

3.50

Breedte (m) :

1.76

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

1.749,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Voertuig Specificaties
Ligplaats :

Heerhugowaard

Postcode ligplaats :

1704RA

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
Direct uit vooraad leverbaar!De Nimarine MX 350 RIB tubes zijn gemaakt van heavy duty 5-laags PVC doek. De extra
verstevigde spiegel, is geschikt voor zowel brandstof als elektrische buitenboordmotoren tot een maximaal vermogen van
20PK, en dat is ruim voldoende voor een rib boot van deze afmetingen. De Nimarine MX 350 RIB boot heeft drie stevige
handvatten en vier houvast grepen voor de passagiers. Doordat de Nimarine MX 350 RIB beschikt over vier individuele
drijvers, heeft u ook bij onverhoopte lekkage aan Ã©Ã©n van de tubes altijd een goed bestuurbare en veilige ribboot. Alle
Nimarine MX 350 ribboten zijn standaard uitgerust met een anti-slip bodem, een extra verstevigde spiegel, roestvrijstalen
davitsogen en stevige handgrepen langszij. Uiteraard behoren ook een voetpomp, manometer, reparatiekit en peddels tot de
standaarduitrusting. Merk: NimarineType: MX350 RIBLengte: 3.50 m.Breedte: 1.76 m.Gewicht: 73 kgDraagvermogen:
600kgMax. aantal personen: 4Max bbm vermogen: 20pkAanbevolen vermogen: 8 / 20pk Nimarine MX RIB boten zijn
onderdeel van Suzuki marine Nederland. Zij worden uitvoerig onder zeer zware omstandigheden getest en voldoen aan de
hoogste kwaliteitseisen. U krijgt hier door 2 jaar volledige fabrieksgarantie op alle Nimarine MX ribbotenDeze en vele andere
modellen rubber en RIB boten hebben wij ruim op voorraad. Kom langs voor een kopje koffie en het bezichtigen van het
beste watersportwinkel van Noord-Holland, Tot ziens bij Just Marine in Heerhugowaard bij

