€ 28.220,-

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

Stingray
€ 28.220,6.1 m
2.54 m
Polyester
2018

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Deze boot is snel uitgegroeid tot een van de meest populaire
modellen in onze lijn. Hoewel het duidelijk is gebouwd voor de lol,
zijn zorgvuldig ontworpen interieur en een overvloed aan
opbergvakken, bent u in staat om een hele groep vrienden mee te
nemen met veel spullen om optimaal te profiteren van de fun
factor van dee boot. Als u op zoek bent naar een redelijk formaat
dek boot met de eenvoudig onderhoud van buitenboordmotoren,
we zijn ervan overtuigd dat u verliefd wordt op de
192SC.bestekMotor typeO / B lengte over alles20'1"6,1
mstraal100 in254 cmOntruiming van de brug (met windscherm)50
in127 cmGemiddeld Droog gewicht * (w / populaire engine)2.600

lb115 engineBrandstof capaciteit46 gal174 literwater Capacity3
gal11 (49) lIce Box / Cooler Capacity67 + 25 + 45 qt63 + 24 + 43
literLivewell Capacity (optioneel)67 + 45 qt63 + 43 literMaximum
capaciteit10/2225 ppl / lb10/1009 ppl / kgMax Engine Power175
Gegoten Diepte (voorruit Base naar Keel)55 in140 cmMax diepte
(met windscherm)63 in160 cmMax Draft (rit naar beneden)32 in80
cmMax diepgang A (Drive Up)15 in37 cmBow Diepte (Boog aan
Kussen Top)10 in25 cmBow Depth (Max diepte)26 in67 cmBow
Lengte (Max lengte)65 in165 cmCockpit Diepte (At Helm)28 in70
cmCockpit Breedte (Max Molded)84 in213 cmCockpit Lengte
(Max Molded)156 in396 cmdeadrise20 transom Hoek13

Basisinformatie
Merk :

Stingray

Type :

192 Sc Outboard

Lengte (m) :

6.10

Breedte (m) :

2.54

Conditie :

Nieuw

Bouwjaar :

2018

Prijs :

28.220,-

BTW :

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Gewicht (kg) :

1170

Ligplaats :

Almere

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving

Deze boot is snel uitgegroeid tot een van de meest
populaire modellen in onze lijn. Hoewel het duidelijk is
gebouwd voor de lol, zijn zorgvuldig ontworpen
interieur en een overvloed aan opbergvakken, bent u in
staat om een hele groep vrienden mee te nemen met
veel spullen om optimaal te profiteren van de fun factor
van dee boot. Als u op zoek bent naar een redelijk
formaat dek boot met de eenvoudig onderhoud van
buitenboordmotoren, we zijn ervan overtuigd dat u
verliefd wordt op de 192SC.bestekMotor typeO / B
lengte over alles20'1"6,1 mstraal100 in254
cmOntruiming van de brug (met windscherm)50 in127
cmGemiddeld Droog gewicht * (w / populaire
engine)2.600 lb115 engineBrandstof capaciteit46
gal174 literwater Capacity3 gal11 (49) lIce Box / Cooler
Capacity67 + 25 + 45 qt63 + 24 + 43 literLivewell
Capacity (optioneel)67 + 45 qt63 + 43 literMaximum
capaciteit10/2225 ppl / lb10/1009 ppl / kgMax Engine
Power175 Gegoten Diepte (voorruit Base naar Keel)55
in140 cmMax diepte (met windscherm)63 in160 cmMax
Draft (rit naar beneden)32 in80 cmMax diepgang A
(Drive Up)15 in37 cmBow Diepte (Boog aan Kussen
Top)10 in25 cmBow Depth (Max diepte)26 in67 cmBow
Lengte (Max lengte)65 in165 cmCockpit Diepte (At
Helm)28 in70 cmCockpit Breedte (Max Molded)84
in213 cmCockpit Lengte (Max Molded)156 in396
cmdeadrise20 transom

