€ 30.370,-

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

Stingray
€ 30.370,6.1 m
2.54 m
Polyester
2018

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Als u houdt van het open gevoel van een dek boot, maar graag uw
boot naar een volledige voorruit hebt, dan is dit uw boot. Of de
191DC, als je iets een beetje kleiner liever). U hoort het goed ...
een dek boot met een volledige voorruit. Diepe cockpit en boog
gebieden zorgen voor extra veiligheid en zekerheid voor uw
passagiers. Een naar achteren gerichte lounge stoel tegenover de
captain's chair is een leuke functie voor het in de gaten houden
van uw watersporters. bestekMotor typeO / B lengte over
alles20'1"6,1 mstraal100 in254 cmOntruiming van de brug (met
windscherm)60 in152 cmGemiddeld Droog gewicht * (w /
populaire engine)2800 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)70 in177 cmMax
Draft (rit naar beneden)32 in80 cmMax diepgang A (Drive Up)15
in37 cmBow Diepte (Boog aan Kussen Top)14 in36 cmBow Depth
(Max diepte)30 in76 cmBow Lengte (Max lengte)56 in142
cmCockpit Diepte (At Helm)32 in81 cmCockpit Breedte (Max
Molded)85 in215 cmCockpit Lengte (Max Molded)107 in271
cmdeadrise20 transom Hoek13

Basisinformatie
Merk :

Stingray

Type :

201 Dc Outboard

Lengte (m) :

6.10

Breedte (m) :

2.54

Conditie :

Nieuw

Bouwjaar :

2018

Prijs :

30.370,-

BTW :

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Gewicht (kg) :

1260

Ligplaats :

Almere

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving

Als u houdt van het open gevoel van een dek boot,
maar graag uw boot naar een volledige voorruit hebt,
dan is dit uw boot. Of de 191DC, als je iets een beetje
kleiner liever). U hoort het goed ... een dek boot met
een volledige voorruit. Diepe cockpit en boog gebieden
zorgen voor extra veiligheid en zekerheid voor uw
passagiers. Een naar achteren gerichte lounge stoel
tegenover de captain's chair is een leuke functie voor
het in de gaten houden van uw watersporters.
bestekMotor typeO / B lengte over alles20'1"6,1
mstraal100 in254 cmOntruiming van de brug (met
windscherm)60 in152 cmGemiddeld Droog gewicht * (w
/ populaire engine)2800 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)70 in177 cmMax Draft (rit naar
beneden)32 in80 cmMax diepgang A (Drive Up)15 in37
cmBow Diepte (Boog aan Kussen Top)14 in36 cmBow
Depth (Max diepte)30 in76 cmBow Lengte (Max
lengte)56 in142 cmCockpit Diepte (At Helm)32 in81
cmCockpit Breedte (Max Molded)85 in215 cmCockpit
Lengte (Max Molded)107 in271 cmdeadrise20 transom

