€ 168.640,-

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

Boston Whaler
€ 168.640,7.52 m
2.59 m
Polyester
0

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Kempers Watersport B.V.
Herenweg 100
1431GX Aalsmeer (bij Leimuiden)
0172503000
www.kemperswatersport.nl

Omschrijving
240 Dauntless ProDe Boston Whaler 240 Dauntless Pro is de
visuitvoering van de 240 Dauntless, voor proffesionele vissers. De
Dauntless serie bestaat uit de: 170, 180, 210, 240, 240 Pro en
270. De Dauntless serie is zeer geschikt voor watersporters,
vissers of gewoon als allround recreatieboot voor families. Door
lage brughoogtes biedt Kempers Watersport de oplossing om het
raam boven de console klapbaar te maken, waardoor de boot
onder bijna alle bruggen in Nederland kan varen. De zitting van de
170, 180, 210 en de 240 Dauntless beschikt over is een
leaningpost reversible pilot seat die in verschillende standen kan
worden gezet, waardoor staand en zittend genoeg opties zijn. De

Boston Whaler 270 Dauntless heeft standaard een leaningpost
inclusief 2 zitting met een flip-up gedeelte. Alle Dauntless versies
zijn onzinkbaar en zelflozend en geschikt voor op binnenwater als
voor op zee.

Basisinformatie
Merk :

Boston Whaler

Type :

240 Dauntless Pro

Lengte (m) :

7.52

Breedte (m) :

2.59

Diepgang (m) :

0.36

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Prijs :

168.640,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

V-bodem

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Haven :

In Verkoophaven

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Mercury

Type :

Verado

PK vermogen :

225

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Benzine

Aantal cilinders :

6

Inhoud brandstoftank (liters) :

340

Navigatie & Elektronica
Kompas :
Navigatielichten :

Interieur
Koelkast :

Uitrusting
Zwemtrap :

Volledige Omschrijving
240 Dauntless Pro
De Boston Whaler 240 Dauntless Pro is de
visuitvoering van de 240 Dauntless, voor proffesionele
vissers. De Dauntless serie bestaat uit de: 170, 180,
210, 240, 240 Pro en 270. De Dauntless serie is zeer
geschikt voor watersporters, vissers of gewoon als
allround recreatieboot voor families. Door lage
brughoogtes biedt Kempers Watersport de oplossing
om het raam boven de console klapbaar te maken,
waardoor de boot onder bijna alle bruggen in Nederland
kan varen. De zitting van de 170, 180, 210 en de 240
Dauntless beschikt over is een leaningpost reversible
pilot seat die in verschillende standen kan worden
gezet, waardoor staand en zittend genoeg opties zijn.
De Boston Whaler 270 Dauntless heeft standaard een
leaningpost inclusief 2 zitting met een flip-up gedeelte.
Alle Dauntless versies zijn onzinkbaar en zelflozend en
geschikt voor op binnenwater als voor op

