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

Glastron
€ p.o.a.
6.8 m
2.54 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Boatland Boatservice Dannijs
Setheweg 18
7942 LB Meppel
0522240511
www.boatland.nl

Omschrijving
een traktatie met de geheel nieuwe GTD 220. Deze 22 'boot
verkent verbrede plattegronden en meerdere cockpitconfiguraties,
waardoor eigenaren ruimtelijkheid en veelzijdigheid op een geheel
nieuw niveau kunnen ervaren. Het vakkundig ontworpen
dashboard zorgt ervoor dat jij, je familie en vrienden in stijl rijden
elke keer dat je besluit het water op te gaan; en de ruimte voor 13
met de bijpassende opslag garandeert dat je alles hebt wat je
nodig hebt om je vrienden en vrienden van je vrienden mee te
nemen, dus vol!Approx. Boat & Engine Weight3600 lbs1633
kgBeam8' 6"2.54 mBridge Clearance w/ Arch or Tower7' 2"2.2
mBridge Clearance4' 2"1.3 mDeadriseApprox. Draft Down34"86

cmApprox. Draft Up17"43 cmFuel Capacity52 galL.O.A22' 3"6.8
mMaximum Capacity2700 lbs1225 kgPersons CapacityTotal
Height5' 5"1.7 mTotal height on Trailer7'2.1 mMax HP250
HPTrailer Weight Tandem Axle1095 lbs497 kgStorage Length on
Trailer22' 5"6.8 mPersons Capacity CEHeight on Trailer
w/Wakeboard Tower Dn7'2.1 mHeight on Trailer w/Wakeboard
Tower Up10' 1"3.1 mWater Capacity12 galGraag zien wij u in
onze verwarmde showroom! Voor meer informatie neemt u
contact op met:Boatservice Dannijs B.VSetheweg 187942 LB
MeppelTel: 0031(0)522-240511

Basisinformatie
Merk :

Glastron

Type :

Gtd 220

Lengte (m) :

6.80

Breedte (m) :

2.54

Staat van onderhoud :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijsstelling :

Op Aanvraag

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Romp :

Polyester

Haven :

At Sales Office

Land haven :

Netherlands

Motor
Merk :

Outboard

Volledige Omschrijving

een traktatie met de geheel nieuwe GTD 220.
Deze 22 'boot verkent verbrede plattegronden en
meerdere cockpitconfiguraties, waardoor eigenaren
ruimtelijkheid en veelzijdigheid op een geheel nieuw
niveau kunnen ervaren. Het vakkundig ontworpen
dashboard zorgt ervoor dat jij, je familie en vrienden in
stijl rijden elke keer dat je besluit het water op te gaan;
en de ruimte voor 13 met de bijpassende opslag
garandeert dat je alles hebt wat je nodig hebt om je
vrienden en vrienden van je vrienden mee te nemen,
dus vol!Approx. Boat & Engine Weight3600 lbs1633
kgBeam8' 6"2.54 mBridge Clearance w/ Arch or
Tower7' 2"2.2 mBridge Clearance4' 2"1.3
mDeadriseApprox. Draft Down34"86 cmApprox. Draft
Up17"43 cmFuel Capacity52 galL.O.A22' 3"6.8
mMaximum Capacity2700 lbs1225 kgPersons
CapacityTotal Height5' 5"1.7 mTotal height on
Trailer7'2.1 mMax HP250 HPTrailer Weight Tandem
Axle1095 lbs497 kgStorage Length on Trailer22' 5"6.8
mPersons Capacity CEHeight on Trailer w/Wakeboard
Tower Dn7'2.1 mHeight on Trailer w/Wakeboard
Tower Up10' 1"3.1 mWater Capacity12 galGraag zien
wij u in onze verwarmde showroom! Voor meer
informatie neemt u contact op met:Boatservice Dannijs
B.VSetheweg 187942 LB MeppelTel:

