€ 439,-

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

Minn kota
€ 439,1m
1m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Outboard Shop Rotterdam
Sluisjesdijk 34
3087 AH Rotterdam
0104256143
www.outboardshop.nl

Omschrijving
Endura Max 45 lbs, compleet met accuen accu bak voor
&euro;617,50. De motor los is &euro;439. De bekendste en meest
geimiteerde elektrische buitenboordmotor ter wereld is voorzien
van traploze snelheidsregeling en de beroemde Minn Kota Digital
Maximizer voor tot 5x meer vaartijd.De Endura Max heeft een
traploze snelheidsregeling vooruit en achteruit. Zo stel je exact de
juiste snelheid voor je boot in. De gashandel is telescopisch 15 cm
uit te schuiven.De geintegreerde accutester laat zien dat je nog
veel langer kan doorvaren met de Endura Max.De Endura kan in
tien standen op- en neer geklapt worden op de stevige UV
bestendige UV bestendige ophangbeugel. De Quick Release

handel zit onder handbereik en zo lanceer je de Endura Max snel
en gemakkelijk.

Basisinformatie
Merk :

Minn Kota

Type :

Endura Max 45 Lbs

Lengte (m) :

1.00

Diepgang (m) :

1.00

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2019

Prijs :

439,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Volledige Omschrijving
Endura Max 45 lbs, compleet met accuen accu bak voor
â‚¬617,50. De motor los is â‚¬439. De bekendste en
meest geimiteerde elektrische buitenboordmotor ter
wereld is voorzien van traploze snelheidsregeling en de
beroemde Minn Kota Digital Maximizer voor tot 5x
meer vaartijd.De Endura Max heeft een traploze
snelheidsregeling vooruit en achteruit. Zo stel je exact
de juiste snelheid voor je boot in. De gashandel is
telescopisch 15 cm uit te schuiven.De geintegreerde
accutester laat zien dat je nog veel langer kan
doorvaren met de Endura Max.De Endura kan in tien
standen op- en neer geklapt worden op de stevige UV
bestendige UV bestendige ophangbeugel. De Quick
Release handel zit onder handbereik en zo lanceer je de
Endura Max snel en

