€ 3.549,-

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

Tohatsu
€ 3.549,0.4 m
m
2020

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Boat Import Holland B.V.
Meeboerserf 5
3851 SR Ermelo
www.boatimportholland.nl

Omschrijving
Tohatsu's nieuw ontworpen MFS 20 pk elektronische
brandstofinjectie (EFI) is de lichtste buitenboordmotor in zijn
klasse en is een geweldige keuze voor een breed scala aan
watersporters. Het feit dat het lichter is dan onze vorige
viertaktmotor van 20 pk, wil nog niet zeggen dat dit model niet
hetzelfde prestatieniveau zal leveren. Deze 20 pk batterijloze
viertakt batterij-injectie heeft een uitzonderlijk koppel en
topsnelheid, met lage trillingen. We hebben ervoor gekozen om
een ??EFI-buitenboordmotor te bouwen, omdat deze gemakkelijk
is op te starten zonder choke en soepele, scherpe versnelling in
alle RPM-bereiken. Een ander bijkomend voordeel van een EFI ten

opzichte van onze vorige buitenboordmotor met carburateur is de
brandstofeffici&euml;ntie bij volledig open gasklep, waardoor u tot
50% verder kunt gaan met minder brandstof.Ook beschikbaar op
veel modellen is de Power Tilt-functie. De Power Tilt van 20 pk is
ideaal voor opblaasbare, vis- en pontonboten. De uniek
ontworpen motor verbetert de functionaliteit en het gemak met
zijn lichte power tilt en spiegelbeugel. Nu kunt u uw motor met
druk op de knop uit het water kantelen. Vereenvoudig uw
vaarervaring met een power tilt-model. Probeer onze nieuwe 20
pk EFI voor de ultieme vaarervaring, want u verdient niets minder.

Basisinformatie
Merk :

Tohatsu

Type :

Mfs 20 Pk L

Lengte (m) :

0.40

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2020

Prijs :

3.549,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Motor
Branstofsoort :

Benzine

Volledige Omschrijving
Tohatsu's nieuw ontworpen MFS 20 pk elektronische
brandstofinjectie (EFI) is de lichtste buitenboordmotor
in zijn klasse en is een geweldige keuze voor een breed
scala aan watersporters. Het feit dat het lichter is dan
onze vorige viertaktmotor van 20 pk, wil nog niet
zeggen dat dit model niet hetzelfde prestatieniveau zal
leveren. Deze 20 pk batterijloze viertakt batterij-injectie
heeft een uitzonderlijk koppel en topsnelheid, met lage
trillingen. We hebben ervoor gekozen om een
â€‹â€‹EFI-buitenboordmotor te bouwen, omdat deze
gemakkelijk is op te starten zonder choke en soepele,
scherpe versnelling in alle RPM-bereiken. Een ander
bijkomend voordeel van een EFI ten opzichte van onze
vorige buitenboordmotor met carburateur is de
brandstofefficiÃ«ntie bij volledig open gasklep,
waardoor u tot 50% verder kunt gaan met minder
brandstof.
Ook beschikbaar op veel modellen is de Power
Tilt-functie. De Power Tilt van 20 pk is ideaal voor
opblaasbare, vis- en pontonboten. De uniek ontworpen
motor verbetert de functionaliteit en het gemak met zijn
lichte power tilt en spiegelbeugel. Nu kunt u uw motor
met Ã©Ã©n druk op de knop uit het water kantelen.
Vereenvoudig uw vaarervaring met een power
tilt-model. Probeer onze nieuwe 20 pk EFI voor de
ultieme vaarervaring, want u verdient niets

