€ 79.950,-

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

Highfield
€ 79.950,7.6 m
2.83 m
Aluminium

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Orange Yachting
Jachthaven 1
2172 JX Sassenheim
0712402969
www.orangeyachting.nl

Omschrijving
Highfield Sport 760Met de introductie van de nieuwe Sport Range
heeft Highfield er een ware eyecacher bij in het botenprogramma.
Het onderwaterschip van de Patrol is gecombineerd met een
geheel eigen interieur, sportief en elegant console en een
comfortabele dubbele verstelbare captains seat. In combinatie met
Yamaha's V6 300PK outboard is een krachtige acceleratie en hoge
topsnelheid gegarandeerd. Dankzij de diepe V is deze boot prima
in te zetten op kustwateren. De onderdekse brandstoftank van
280L zorgt voor een goede midscheepse gewichtsverdeling. De
RIB is afgelopen jaar ingezet bij een gering aantal demo
activiteiten, minimale gebruikerssporen aanwezig, echter niet van

nieuw te onderscheiden.
Deze RIB is rijk uitgerust met onder andere de volgende optie's:
- EVA Teakdek vloer
- Turbowsing "Special matt black edition" skibeugel
- Rollbar met geïntegreerde LED Navigatie verlichting
- Luxe kussenset
- POLK Audio premium Bluetooth audio installatie

Basisinformatie
Merk :

Highfield

Type :

Sport 760

Lengte (m) :

7.60

Breedte (m) :

2.83

Diepgang (m) :

1.00

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

79.950,-

Valuta :

Eur

BTW :

Included

Specificaties
Rompmateriaal :

Aluminium

Doorvaarthoogte (m) :

1.8

Ligplaats :

In Verkoophaven

Ligplaats Land :

NL

Interieur

Volledige Omschrijving
Highfield Sport 760
Met de introductie van de nieuwe Sport Range heeft
Highfield er een ware eyecacher bij in het
botenprogramma. Het onderwaterschip van de Patrol is
gecombineerd met een geheel eigen interieur, sportief
en elegant console en een comfortabele dubbele
verstelbare captains seat. In combinatie met Yamaha's
V6 300PK outboard is een krachtige acceleratie en
hoge topsnelheid gegarandeerd. Dankzij de diepe V is
deze boot prima in te zetten op kustwateren. De
onderdekse brandstoftank van 280L zorgt voor een
goede midscheepse gewichtsverdeling. De RIB is
afgelopen jaar ingezet bij een gering aantal demo
activiteiten, minimale gebruikerssporen aanwezig,
echter niet van nieuw te onderscheiden.
Deze RIB is rijk uitgerust met onder andere de volgende
optie's:
- EVA Teakdek vloer
- Turbowsing "Special matt black edition" skibeugel
- Rollbar met geÃ¯ntegreerde LED Navigatie verlichting
- Luxe kussenset
- POLK Audio premium Bluetooth audio installatie
- SIMRAD NMEA2000 kaartplotter met RealvisionÂ®
sonar
- SIMRAD Marifoon
- Luxe Hydraulische stuurinrichting met verstelbaar
stuurhuis
- Uitneembaar zonnedek
- Maatwerk consolehoes en maatwerk hoes over
achterzitting

- Carbonlook striping & dashboard
- 105Amp startaccu & 105Amp Semi tractie accessoire
accu

- Optioneel leverbaar met VanClaes Gyro trailer zoals
- LED multicolor kuipverlichting
op foto afgebeeld (Meerprijs
- 12 Volt aansluiting & Dubbele USB aansluiting

