€ 9.430,-

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

Marine 500 Fish SC DLX
€ 9.430,5m
1.86 m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Just Marine BV
Nijverheidsstraat 11A
1704RA Heerhugowaard
0226 234 333.
justmarine.nl

Omschrijving
De Marine 500 Fish SC DLX is ontworpen voor de serieus
roofvissers, maar is uiteraard ook geschikt voor recreatief gebruik.
De Marine 500 Fish SC DLX heeft naast de vele
opbergcompartimenten ook een verswater tank voor levend aas of
voor vervoer van vissen. standaard opties: Interieur kleur grijs,
buitenkleur blauw DLX-design of zwart DLX-design. lensplug, 2
opklapbare zitstoelen , zijconsole, Stuur + stuurhuis en stuurkabel,
windscherm,
navigatieverlichting,
bilgepomp
elektrisch
bedienbaar, schakelaars, 5 opbergcompartimenten waarvan er 1
waterdicht. Marine Aluminium boten worden met de hand
gemaakt van H36 vliegtuig aluminium. Vliegtuig Aluminium is ruim

25% sterker dan normale aluminium. Lengte: 5 mBreedte:
1,86mgewicht:
304kgMax.
draagvermogen:
660kgAantal
personen: 6Max. bbm vermogen: 60pkAanbevolen bbm 30pk /
40pkCategory:C Deze en vele andere modellen aluminium boten
hebben wij ruim op voorraad. Kom langs voor een kopje koffie en
het bezichtigen van het beste Aluminium boten merk ter wereld,
Tot ziens bij Just Marine Heerhugowaard bij Alkmaar.

Basisinformatie
Merk :

Marine 500 Fish Sc Dlx

Type :

Aluminium Visboot Voor Profs.

Lengte (m) :

5.00

Breedte (m) :

1.86

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

9.430,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Voertuig Specificaties
Ligplaats :

Heerhugowaard

Postcode ligplaats :

1704RA

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
De Marine 500 Fish SC DLX is ontworpen voor de
serieus roofvissers, maar is uiteraard ook geschikt voor
recreatief gebruik. De Marine 500 Fish SC DLX heeft
naast de vele opbergcompartimenten ook een
verswater tank voor levend aas of voor vervoer van
vissen. standaard opties: Interieur kleur grijs,
buitenkleur blauw DLX-design of zwart DLX-design.
lensplug, 2 opklapbare zitstoelen , zijconsole, Stuur +
stuurhuis en stuurkabel, windscherm,
navigatieverlichting, bilgepomp elektrisch bedienbaar,
schakelaars, 5 opbergcompartimenten waarvan er 1
waterdicht. Marine Aluminium boten worden met de
hand gemaakt van H36 vliegtuig aluminium. Vliegtuig
Aluminium is ruim 25% sterker dan normale aluminium.
Lengte: 5 mBreedte: 1,86mgewicht: 304kgMax.
draagvermogen: 660kgAantal personen: 6Max. bbm
vermogen: 60pkAanbevolen bbm 30pk /
40pkCategory:C
Deze en vele andere modellen aluminium boten
hebben wij ruim op voorraad. Kom langs voor een kopje
koffie en het bezichtigen van het beste Aluminium
boten merk ter wereld, Tot ziens bij Just Marine
Heerhugowaard bij Alkmaar.

