€ 15.750,-

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

Maxima
€ 15.750,6.15 m
2.3 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Maxima Boats
Rivierdijk 34
3372BG Hardinxveld-Giessendam
0184612227
www.maximaboats.nl

Basisinformatie
Merk :

Maxima

Type :

630 Tender

Lengte (m) :

6.15

Breedte (m) :

2.30

Diepgang (m) :

0.40

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

15.750,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

V-bodem

Gewicht (kg) :

850

Doorvaarthoogte (m) :

1.02

Ligplaats :

Hardinxveld-giessendam

Postcode ligplaats :

3372BG

Volledige Omschrijving
Maxima 630 tender is compleet nieuw van vorm en indeling. De snelvarende tendersloep hit van 2020. Een strakke gladde
romp met een rubber stootrand en een geintegreerd zwemplateau. Chique opstapjes in de achterkant van de boot.
Standaard een RVS strip als bescherming voor het zwemplateau. Het zwemplateau is ideaal als u wilt zwemmen, maar ook
biedt het bescherming tegen de propeller van de motor. Ook is het zwemplateau heel handig voor het in en uitstappen.
Doordat de motor in de bun gemonteeerd is, zorgt dit voor een enorme geluidsreductie. Stil genieten dus met de
tendersloep. Ook deze sloep is snelvarend, het onderwaterschip is hier uitermate geschikt voor en met maximaal 60 pk
vermogen, is uw vaargebied een stuk groter. Maar ook het langzaam varen doet deze sloep voortreffelijk. stabiel, koersvast
en een goed zicht zorgen ervoor dat u zich uitermate comfortabel voelt tijdens het varen. Algemene informatie:
Lengte: 6,10 meter
Breedte: 2,30 meter
Diepgang: 0,40 meter
Gewicht: 840 kg
CE categorie : C/ D
Aantal personen : 8/ 10
Doorvaarthoogte: 102 cm
Maximaal motorvermogen: 60 pk buitenboordmotor Standaard uitrusting: - Standaard rompkleur: zwart, donkergrijs,
lichtgrijs, wit of donkerblauw
- Rvs beschermstrip rondom zwemplateau
- RVS boegstrip met RVS traileroog
- RVS relingen voorop de boeg
-RVS reling rondom achterbank
- Rubberen stootrand met rvs eindstukken (zwart of lichtgrijs)
- Diverse grote opbergvakken
- Ankerkluis voorin de punt
- Grote opbergruimte stuurboord onder deksel
- Rvs kikkers ( 6 stuks)
- Perfecte zitbanken met zitpositie
- Compleet luxe zit en rugkussenset (diamand /hitch/markilux)
- Voorziening voor

Volledige Omschrijving
chemisch toilet
- Stuurconsole
- Stuursysteem deluxe
- Luxe stuurwiel (RVS met zwarte rand)
- Waterlijnband ( kleur : zwart, wit, zilvergrijs, oranje )
Basisprijs boot â‚¬ 15.750,=
met 15 pk Honda LRU incl. 12 liter tank â‚¬ 19.739,=
met 20 pk Honda LRU incl. 12 liter tank â‚¬ 19.999,=
met 40 pk Honda LRTU incl. 24 liter tank â‚¬ 23.049,=
met 50 pk Honda LRTU incl. 24 liter tank â‚¬ 23.649,=
met 60 pk Honda LRTU incl. 24 liter tank â‚¬ 24.749,=
Vaarklaarkosten incl. montage motor, hoofdstroomschakelaar,
accu, accubak, chroom inbouwhendel, schakel/gaskabel â‚¬ 1195,=
Opties:
Zwarte, donkergrijze of lichtgrijze binnenschaal â‚¬ 500,=
Andere RAL-kleur romp, dan standaard â‚¬ 500,=
Luxury bekleding gewatteerd met ruitjes â‚¬ 500,=
Zonnebedset â‚¬ 400,=
Bunkussen â‚¬ 400,=
Deluxe pakket: â‚¬ 1650,=
- Finteak vloer
- Finteak op zwemplateau
- Finteak op opbergruimte of koelkist
- Navigatieverlichting LED in de boeg
- Rondom schijnend toplicht LED
- Automatische bilgepomp
- Schakelpaneel op console met 12 Volt aansluiting
Buiskap met RVS frame met achterzeil afsluitbaar met opberghoes â‚¬ 2250,=
Buiskap met RVS frame met achterzeil afsluitbaar met uitritsbaar voorraam â‚¬ 2650,=
Blindering buiskap â‚¬ 295,=
Biminitop deluxe met RVS frame en uitschuifbare poten â‚¬ 995,=
Glass in cockpit garmin 62cv vanaf 40 pk (motorgegevens/navigatie/diepte) â‚¬ 1499,=
Audio uitbreiding op Glass in cockpit Fusion set â‚¬ 1250,=
Glass in cockpit garmin 7 touch vanaf 40 pk (motorgegevens/navigatie/diepte) â‚¬ 2195,=
Audio uitbreiding op Glass in cockpit Fusion set â‚¬ 1395,=
Glass in cockpit garmin 9 touch vanaf 40 pk

