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

Quicksilver
€ p.o.a.
6.05 m
2.34 m
Polyester

Omschrijving
Nieuw voor modeljaar 2020: QuickSilver 605Cruiser. Maximaal
150PK Mercury. Binnenkort op voorraad in Amsterdam.
De QuickSilver Activ 605 Cruiser is langer en breder geworden in
vergelijking met zijn voorganger, maar het is nog steeds de meest
compacte cruiser uit de QuickSilver lijn. Het herontwerp geeft je
een grotere, meer gestroomlijnde boot. Ook interessant om te
weten: het verhoogde vaarcomfort gaat gepaard met langer varen,
dankzij de grootste brandstoftank t.o.v. gelijkwaardige boten.Met
een maximum motorvermogen van maar liefst 150PK komt deze
605Cruiser goed van zijn plek.Binnenkort op voorraad in onze
showroom
in
Amsterdam
Noord.WIJ
RUILEN
UW
BOOT/SLOEP/CAMPER GRAAG IN,

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

SchrÃ¶der Watersport
Netwerkweg 12
1033 MV Amsterdam
0202442974
www.schroderwatersport.nl/amsterd

Basisinformatie
Merk :

Quicksilver

Type :

605 Cruiser

Lengte (m) :

6.05

Breedte (m) :

2.34

Staat van onderhoud :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijsstelling :

Op Aanvraag

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Romp :

Polyester

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Kilo :

1074

Hoogte (m) :

1,34

Haven :

Amsterdam

Postcode haven :

1033MV

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Quicksilver

Motor
Merk :

Mercury

Type :

Buitenboordmotor

Soort motor :

Buitenboordmotor

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Benzine

Inhoud brandstoftank (liters) :

160

Volledige Omschrijving
De QuickSilver Activ 605 Cruiser is langer en breder geworden in vergelijking met zijn voorganger, maar het is nog steeds de
meest compacte cruiser uit de QuickSilver lijn. Het herontwerp geeft je een grotere, meer gestroomlijnde boot. Ook
interessant om te weten: het verhoogde vaarcomfort gaat gepaard met langer varen, dankzij de grootste brandstoftank t.o.v.
gelijkwaardige boten.Met een maximum motorvermogen van maar liefst 150PK komt deze 605Cruiser goed van zijn
plek.Binnenkort op voorraad in onze showroom in Amsterdam Noord.WIJ RUILEN UW BOOT/SLOEP/CAMPER GRAAG IN,

