€ 31.950,-

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

Cyclone
€ 31.950,6.40 m
2m
Carbon
2006

Omschrijving
Te koop 21 ft Cyclone powerboat.&nbsp;Prachtige raceboot voor
de snelle kapitein.&nbsp;Gebouwd van carbon en kevlar.Voorzien
van een 540 cubic inch v8 met 635 pk inboard 9.0 liter Merlin Big
block.TrimplatenHydraulische besturingVoetgasTrimmen aan het
stuur100 liter balast tank300 liter benzine tankInclusief trailer
(TDS)5 zitplekken&nbsp;De boot heeft na het varen altijd binnen
gestald gestaan.Topsnelheid is 140 kmh en kan nog sneller als er
een andere schroef op komt, dus de boot is NIET voor
beginners.&nbsp;Voor meer informatie neem contact op.

Naam:

Nordin Brouwer

Tel :
Email:

0610804468
Zie Botentekoop.nl

Basisinformatie
Merk :

Cyclone

Type :

21

Lengte (m) :

6.40

Breedte (m) :

2.00

Diepgang (m) :

0.30

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2019

Bouwjaar :

2006

Prijs :

31.950,-

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Carbon

Rompvorm :

V-bodem

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

1

Ligplaats :

Harderwijk

Postcode ligplaats :

3844

Ligplaats Land :

Nederland

Rompkleur :

Zwart

Motor
Merk :

Merlin 540

Type :

V8

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

635

Vermogen in kW :

467

Start type :

Elektrisch

Aandrijving :
Koeling
:
Aantal motoren
:

Hekdrive
Direct
1

Dynamo
:
Oliedrukmeter
:
Brandstof :

Benzine

Aantal cilinders :

8

Cilinder inhoud (l) :

9

Max. snelheid (in knopen) :

140

Aantal brandstoftanks :

1

Inhoud brandstoftank (liters) :

300

Veiligheid
Lenspomp :
Brandblusser :
Reddingsvesten :
Bilgepomp :

Uitrusting
Trailer :
Anker :
Trimflaps :
Materiaal anker :

Gegalvaniseerd

Stootwillen, lijnen :
Anker bevestiging :

Navigatie & electronica
Snelheidsmeter :
Toerenteller :
Brandstofmeter :
Watertankmeter :
Voltmeter :
Digitale/Analoge meter :

Lijn

Volledige Omschrijving
Te koop 21 ft Cyclone powerboat.Â Prachtige raceboot
voor de snelle kapitein.Â Gebouwd van carbon en
kevlar.Voorzien van een 540 cubic inch v8 met 635 pk
inboard 9.0 liter Merlin Big
block.TrimplatenHydraulische
besturingVoetgasTrimmen aan het stuur100 liter balast
tank300 liter benzine tankInclusief trailer (TDS)5
zitplekkenÂ De boot heeft na het varen altijd binnen
gestald gestaan.Topsnelheid is 140 kmh en kan nog
sneller als er een andere schroef op komt, dus de boot
is NIET voor beginners.Â Voor meer informatie neem
contact

