€ 35.450,-

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

Lifestyle
€ 35.450,7.5 m
2.35 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Lifestyle Marine
Loodsweg 3
1525RH Westknollendam
www.lifestylemarine.nl

Basisinformatie
Merk :

Lifestyle

Type :

750 Tender

Lengte (m) :

7.50

Breedte (m) :

2.35

Diepgang (m) :

0.55

Conditie :

Nieuw

Prijs :

35.450,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Gewicht (kg) :

1400

Doorvaarthoogte (m) :

1.15

Motor
Merk :

Craftsman Marine

Type :

28 Pk Diesel Craftsman 3 Cilinder

Vermogen in PK :

28

Brandstof :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

60

Volledige Omschrijving
De Lifestyle 750 Tender is met haar strakke belijningen en eigentijds design een lust om te zien op het water. Deze tender
beschikt dankzij het uitgekiende onderwaterschip over optimale vaareigenschappen. De tender heeft een stabiele
waterligging en is zeer koersvast. In de kuip heeft de boot een open indeling met een lange en comfortabele rondzit welke
uitkomt op de optionele koelkast. Onder de banken bevinden zich rondom ruime opbergvakken en onder het toegangsluik in
de voorpunt is het mogelijk een chemisch toilet te plaatsen. Er wordt bij de Lifestyle een uitneembaar ligbed meegeleverd
welke eenvoudig tussen de rondzit is te plaatsen. Standaard wordt het voordek, kuipvloer en zwemplateau voorzien van
HPL-teakline. Het is ook mogelijk om de boot te voorzien van een teakhout dek of flexiteak. De Lifestyle 750 Tender wordt
standaard uitgerust van 27PK diesel inboard motor van Craftsman Marine. Er zijn motorvermogens tot 150PK mogelijk
waardoor deze tender ook gemakkelijk kan planeren. Neem contact op met de Lifestyle Marine dealer voor meer informatie.
Wat is jouw Lifestyle? Specificaties:Lengte: 7.40m.Breedte: 2.35m.Doorvaarthoogte: 1.20m.Diepgang: 0.55m.Gewicht:
1400kg.Motor: Craftsman MarineKlasse: C Inclusief:27pk Craftsman DieselHPL TeaklineChemisch ToiletHydraulisch
stuursysteemLuxe RVS stuurwielBrandstofmeterZonnedekStoffen bekledingDubbele accu + accuschakelaarRVS
KikkersAfgesloten toiletruimte / bergruimte in voorpuntRVS beschermstrip zwemplateauIsolatie motorruimte
Optioneel:Meerprijs luxe Vogue bekleding (geruit)Meerprijs teakhoutAntifoulingNavigatieverlichting + elek.Cabrioletkap | rvs
frames, achterkleed, opberghoesKoelkastBoegschroef12 Volt

Volledige Omschrijving
aansluitingZwemtrapMeerprijs 42 pk Craftsman DieselMeerprijs 65/80 pk Craftsman Diesel
een compleet aanbod. Dealers:

Neem contact op voor

