€ 11.3

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

Sting 485 S
€ 11.350,4.88 m
m
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

van der Sanden Watersport
DE RUN 4449
5503 LS VELDHOVEN
0402539063
www.sandenwatersport.nl

Omschrijving
De Sting 485 is de ideale consoleboot voor de startende
watersporter die toch kwaliteit boven prijs kiest. Toch zijn ze er bij
Sting in geslaagd een zeer complete boot voor een scherpe prijs
aan te beiden. Een complet set is er al vaarklaar met een Evinrude
e-tec 50 pk vanaf 16.500,00 STING 485 S De nieuwe STING 485
S werd onlangs gelanceerd. We hebben een heleboel verzoeken
ontvangen om een boot met deze formaten te ontwerpen. Deze
compacte STING 485 S waarvan de console naar voren is
geplaatst zodat achter de bestuurder een extra bank is geplaatst.
De STING 485 S is gemakkelijk te hanteren vanwege het gewicht,
het motorgedeelte en de grootte. De STING 485 S kan zelfs

worden opgeslagen in uw garage. Ondanks de grootte voelt het
aan als een grotere boot met goede vaar eigenschappen.

Basisinformatie
Merk :

Sting 485 S

Lengte (m) :

4.88

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2019

Prijs :

11.350,-

Voertuig Specificaties
Ligplaats :

At Sales Office

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
De Sting 485 is de ideale consoleboot voor de startende
watersporter die toch kwaliteit boven prijs kiest. Toch
zijn ze er bij Sting in geslaagd een zeer complete boot
voor een scherpe prijs aan te beiden. Een complet set is
er al vaarklaar met een Evinrude e-tec 50 pk vanaf
16.500,00 STING 485 S De nieuwe STING 485 S werd
onlangs gelanceerd. We hebben een heleboel
verzoeken ontvangen om een boot met deze formaten
te ontwerpen. Deze compacte STING 485 S waarvan de
console naar voren is geplaatst zodat achter de
bestuurder een extra bank is geplaatst. De STING 485 S
is gemakkelijk te hanteren vanwege het gewicht, het
motorgedeelte en de grootte. De STING 485 S kan zelfs
worden opgeslagen in uw garage. Ondanks de grootte
voelt het aan als een grotere boot met goede vaar

