€ 11.800,-

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

Boston Whaler
€ 11.800,6.7 m
2.32 m
Polyester
1991

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Jachtmakelaardij Serry Loosdrecht
Oud Loosdrechtsedijk 249 a-d
1231 LX Loosdrecht
0355823404
www.serry.com

Omschrijving
Unieke Boston Whaler 22 Outrage met inboard en jet
aandrijvingUNIEKE Boston Whaler, gebouwd door de Brunswick
Corp. voor de Amerikaanse marine. Orgineel uitgerust met twee
outboards en omgebouwd naar inboard Mercruiser 5.7 L V 8
300Pk direct gekoppeld aan een Hamilton Jet met reverse klep (
Model 212 ). Uitermate bedrijfszeker en makkelijk in onderhoud.
De motor is in 2011 herbouwd en voorzien van nieuwe zuigers,
lagers, nokkenas, distributie, Performance inlaat spruitstuk, GLM
alu uitlaat spruitstukken en risers en de koppen zijn voorzien van
verharde uitlaat klepzetels ( fotoreportage aanwezig ). De motor
heeft sinds 2011 ongeveer honderd uur gelopen. Zeer geschikt

voor het varen op ondiep water vanwege de geringe diepgang (
0.25m ).Door de robuuste railing en de Jet (geen schroef maar een
impeller) ideaal en veilig tijdens het varen met kinderen. De
rugleuning bij het console is omkeerbaar en de ruit kan
neergeklapt worden i.v.m. doorvaart hoogte. Afgebouwd met
zeewater bestendig RVS , teak, iroko, autom. bilge pump en
navigatieverlichting. Twee tanks van 60L en 80L. Deze zeer
stabiele en robuuste Boston Whaler ( bodem is 22mm massief
polyester) is uiteraard zelflozend en in uitmuntende staat van
onderhoud.
AlgemeenOverig: - Mercruiser 5.7 L V8 330HP

Basisinformatie
Merk :

Boston Whaler

Type :

22 Outrage (uniek)

Lengte (m) :

6.70

Breedte (m) :

2.32

Diepgang (m) :

0.25

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1991

Prijs :

11.800,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Romp :

Polyester

Haven :

Bel Of Mail Voor Een Bezichtiging 035-5823404 Of Info@serry.com

Land haven :

NL

Interieur

Volledige Omschrijving
Unieke Boston Whaler 22 Outrage met inboard en jet
aandrijving
UNIEKE Boston Whaler, gebouwd door de Brunswick
Corp. voor de Amerikaanse marine. Orgineel uitgerust
met twee outboards en omgebouwd naar inboard
Mercruiser 5.7 L V 8 300Pk direct gekoppeld aan een
Hamilton Jet met reverse klep ( Model 212 ). Uitermate
bedrijfszeker en makkelijk in onderhoud. De motor is in
2011 herbouwd en voorzien van nieuwe zuigers, lagers,
nokkenas, distributie, Performance inlaat spruitstuk,
GLM alu uitlaat spruitstukken en risers en de koppen
zijn voorzien van verharde uitlaat klepzetels (
fotoreportage aanwezig ). De motor heeft sinds 2011
ongeveer honderd uur gelopen. Zeer geschikt voor het
varen op ondiep water vanwege de geringe diepgang (
0.25m ).Door de robuuste railing en de Jet (geen
schroef maar een impeller) ideaal en veilig tijdens het
varen met kinderen. De rugleuning bij het console is
omkeerbaar en de ruit kan neergeklapt worden i.v.m.
doorvaart hoogte. Afgebouwd met zeewater bestendig
RVS , teak, iroko, autom. bilge pump en
navigatieverlichting. Twee tanks van 60L en 80L. Deze
zeer stabiele en robuuste Boston Whaler ( bodem is
22mm massief polyester) is uiteraard zelflozend en in
uitmuntende staat van onderhoud.
Algemeen
Overig:
- Mercruiser 5.7 L V8 330HP
- Hamilton Jet aandrijving
- Geschikt voor ondiep water

- Teak en Iroko ingetimmerd
- Automatische Bilgepomp.
- 60 liter & 80 liter tank
- Robuust gebouwd 22mm dikke bodem
- Zelflozend

- Motor 2011 gereviseerd
- RVS railing langs gehele boot
- Railingnet
- Navigatie verlichting
- Neerklapbare ruit

