€ 6.999,-

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

Suzuki
€ 6.999,15 m
m
Aluminium

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Superieure Suzuki technologie
Suzuki buitenboordmotoren vormen al jaren de maatstaf op
gebied van innovatie, prestatie en duurzaamheid. Met de
introductie van het ?Lean Burn Control System? heeft Suzuki een
ware ?zuinigheidsrevolutie? in de watersport teweeg gebracht. Dit
geavanceerde systeem meet onder alle omstandigheden exact de
benodigde hoeveelheid brandstof voor een
Minimaal verbruik met maximale prestaties.
Meer stuwkracht, beter manoeuvreren.
De nieuwe DF60AV is tevens voorzien van een speciaal
ontwikkeld staartstuk, dat ook terug te vinden is op de Suzuki

DF140A. Met een aangepaste overbrengingsverhouding en
propeller, zorgt dit voor 42% meer voorwaartse stuwkracht en
meer 136% achterwaartse stuwkracht t.o.v. de reguliere DF60A.
Hierdoor wordt manoeuvreren op lage snelheid nog gemakkelijker
en veiliger.
NIEUW: ATHL-uitvoeringen voor de DF60, DF50 en DF40
Voor optimale vangst is goed materiaal essentieel. Daarom komt
Suzuki nu met de ATHL-uitvoeringen die uitgerust zijn met een
multifunction

Basisinformatie
Merk :

Suzuki

Type :

Df60av | Df60a | Df50a | Df40a

Lengte (m) :

15.00

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2015

Prijs :

6.999,-

BTW :

Motor
Vermogen in PK :

30-tot-100pk

Volledige Omschrijving
Superieure Suzuki technologie
Suzuki buitenboordmotoren vormen al jaren de
maatstaf op gebied van innovatie, prestatie en
duurzaamheid. Met de introductie van het â€œLean
Burn Control Systemâ€• heeft Suzuki een ware
â€œzuinigheidsrevolutieâ€• in de watersport teweeg
gebracht. Dit geavanceerde systeem meet onder alle
omstandigheden exact de benodigde hoeveelheid
brandstof voor een
Minimaal verbruik met maximale prestaties.
Meer stuwkracht, beter manoeuvreren.
De nieuwe DF60AV is tevens voorzien van een speciaal
ontwikkeld staartstuk, dat ook terug te vinden is op de
Suzuki DF140A. Met een aangepaste
overbrengingsverhouding en propeller, zorgt dit voor
42% meer voorwaartse stuwkracht en meer 136%
achterwaartse stuwkracht t.o.v. de reguliere DF60A.
Hierdoor wordt manoeuvreren op lage snelheid nog
gemakkelijker en veiliger.
NIEUW: ATHL-uitvoeringen voor de DF60, DF50 en
DF40
Voor optimale vangst is goed materiaal essentieel.
Daarom komt Suzuki nu met de ATHL-uitvoeringen die
uitgerust zijn met een multifunction
Prijs:
â‚¬ 6.999,- (DF40ATL)
â‚¬ 7.749,- (DF50ATL)
â‚¬ 8.749,- (DF50ATHL)
â‚¬ 8.499,- (DF60ATL)
â‚¬ 8.999,- (DF60AVTL)
â‚¬ 9.499,- (DF60ATHL)
L = Langstaart T = Power Trim en Tilt H =

