€ 550,-

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

Atima
€ 550,47 m
26 m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Omega Yacht Broker
Lagedijk 1
2065 AP Haarlemmerliede
0624807482
www.omegayachtbroker.com

Basisinformatie
Merk :

Atima

Type :

Aggregaat-generator

Lengte (m) :

47.00

Breedte (m) :

26.00

Diepgang (m) :

39.00

Staat van onderhoud :

Nieuw

Modeljaar :

2019

Eventueel in te ruilen tegen :

N.v.t.

Prijs :

550,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Volledige Omschrijving
Atima aggregaten generatoren te koop / te huur bij Omega Yacht Broker.De Atima SD2000i generator levert eco-friendly en
constante elektriciteit. Deze generator werkt op benzine en levert maximaal 2000 W. Door het gebruik van de unieke
â€˜Pure Sine wave inverterâ€™-technologie heb je daarmee altijd een nauwkeurige uitgangsspanning en stroom frequentie.
Meerdere apparaten kunnen tegelijkertijd aan deze generator worden aangesloten, of het nou huishoudelijke apparaten of
elektrische gereedschappen zijn. Hierdoor zijn deze generatoren uitermate geschikt voor (extra) stroom bij werk en vrije tijd.
Atima (Inverter) generatoren hebben een laag verbruik: tussen de 20 en 40% zuiniger dan traditionele generatoren.Dus of u
nu met de boot op pad gaat en geen walstroom heeft, gaat kamperen, vissen of een stroomstoring wilt overbruggen: met de
Atima inverter generator blijft uw elektrische apparatuur overal en altijd actief!Modellen: SD1000i, SD2000i, SD3000i
Max. vermogen (W): 1000, 2000, 3000
Rated output (W): 900, 1600, 2600
Motortype: Een cilinder, 4-takt, OHV, benzine motor
Inverter: Ja
230V AC output: 2 stopcontacten
DC 12V output (A): 8.3
Zekering: Ja
Benzine type: Euro95
Benzine tank (L): 2.6L, 3.7L, 6L
Starting System: Recoil
Lage olie druk alarm: Ja
Smart throttle: Ja
Overload bescherming: Ja
Kabel voor 12V batterij oplader: Ja
Gereedschap: Ja
Totaal gewicht (zonder brandstof): 14,5 KG, 23 KG, 32 KG
Afmetingen (Lengte/Breedte/Hoogte): 470 x 258 x 387 mm, 535 x 300 x 463mm, 550 x 390 x 400 mmOmega Yacht Broker
is door Atima Nederland erkend verkoop/verhuur bedrijf.Omega Yacht Broker Verkoopprijzen!
Atima 1000 Watt: â‚¬425,- (inclusief 10 uren service

Volledige Omschrijving
beurt)
Atima 2000 Watt: â‚¬550,- (inclusief 10 uren service beurt)
Atima 3000 Watt: â‚¬950,- (inclusief 10 uren service beurt)Huren is ook mogelijk bij Omega Yacht Broker.
De Atima SD2000i is te huur vanaf â‚¬37,50 per dag.
Inclusief brandstof (full out/full in)
Huur borg per aggregaat: â‚¬300,Meerdere dagen huren? Geen probleem wij maken graag een offerte op maat voor u.Ook voor onderhoud aan uw
aggregaat/generator bent u bij Omega Yacht Broker aan het juiste adres.
Regulieren service beurt kunnen vaak dezelfde dag nog worden

