€ 74.147,-

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

Maxima
€ 74.147,8.4 m
2.8 m
Polyester
2020

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Klop Watersport B.V.
Rivierdijk 34
3372 BG Hardinxveld-Giessendam
0184612227
www.klopwatersport.nl

Omschrijving
Maxima 840
Maxima boats is hard aan de weg aan het timmeren en heeft voor
2020 deze allernieuwste Maxima 840 tender op de markt
gebracht. Dit nieuwe vlaggenschip van Maxima Boats is uniek in
zijn soort en onderscheidt zich op vele fronten. Deze luxe dagboot
heeft een buitenboordmotor in de bun en kan tot wel 350 pk
worden uitgevoerd. Daarnaast kenmerkt deze boot zich door zijn
royale zonnedek achterop, ingebouwde brandstoftank, afgesloten
toiletruimte, makkelijke instap aan de achterzijde en royaal
zwemplateau. Optioneel kan deze boot geheel naar wens worden
samengesteld, zelfs een elektrische ankerlier, permateaken

hekdouche behoren tot de mogelijkheden.
Onderstaand de specificaties van deze boot:

Basisinformatie
Merk :

Maxima

Type :

840 Met Honda 135 Pk!

Lengte (m) :

8.40

Breedte (m) :

2.80

Diepgang (m) :

0.50

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2020

Prijs :

74.147,-

Valuta :

Eur

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Ligplaats :

At Sales Office

Motor
Vermogen in PK :

350 Pk

Brandstof :

Benzine

Volledige Omschrijving
Maxima 840
Maxima boats is hard aan de weg aan het timmeren en
heeft voor 2020 deze allernieuwste Maxima 840 tender
op de markt gebracht. Dit nieuwe vlaggenschip van
Maxima Boats is uniek in zijn soort en onderscheidt zich
op vele fronten. Deze luxe dagboot heeft een
buitenboordmotor in de bun en kan tot wel 350 pk
worden uitgevoerd. Daarnaast kenmerkt deze boot zich
door zijn royale zonnedek achterop, ingebouwde
brandstoftank, afgesloten toiletruimte, makkelijke instap
aan de achterzijde en royaal zwemplateau. Optioneel
kan deze boot geheel naar wens worden samengesteld,
zelfs een elektrische ankerlier, permateaken hekdouche
behoren tot de mogelijkheden.
Onderstaand de specificaties van deze

