€ 3.599,-

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

Tohatsu 20pk
€ 3.599,m
m
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Basisinformatie
Merk :

Tohatsu 20pk

Type :

Mfs20e Eps

Staat van onderhoud :

Nieuw

Bouwjaar :

2019

Prijs :

3.599,-

Valuta :

Eur

BTW :

Volledige Omschrijving
Direct vanuit voorraad leverbaar!Het produceren van lichtgewicht buitenboordmotoren met superieure prestaties zal bij
Tohatsu altijd het nummer 1 doel zijn.De 20 & 15 pk 4-takt zijn geen uitzondering op dit doel. Ze bieden zeer gunstig
brandstofverbruik terwijl het een uitstekende pk-gewichtsverhouding heeft en leveren een top prestaties. De vernieuwde
vormgeving is stoer en robuust. Met deze buitenboordmotoren versterkt Tohatsu zijn leidende positie in markt van
buitenboordmotoren t/m 50 pk in het 4 takt segment.Tohatsu 4 takt voordelen:Licht en compactOntworpen met bewezen
technologieModerne crossflow cilinderkop voor goede verbrandingVerkrijgbaar in een breed scala van modellenMakkelijk
bereikbaar oliefilter voor eenvoudige vervangingGrotere capaciteit oliereservoir voor een optimale smeringTuned
inlaatsysteem voor betere koude startsSterk verminderd inductie geluid voor een stillere buitenboordmotorDe trim tab
vermindert stuurkracht, de trim tab is tevens de anode en zorgt voor het tegengaan van galvanische corrosieUltra
Low-uitstoot, U.S. EPA en CARB goedgekeurdEenvoudige en veilige bedieningCDI ontsteking voor makkelijker starten van
de motor, een snellere gasrespons en soepeler trollenFast-idle choke voor het makkelijk bedienen van de chokeVerstelbare
stuurfrictie voor het verminderen van stuurkrachtHandstart met groter vliegwiel maakt het starten snel en gemakkelijkGrote
dynamo en gelijkrichter voor opladen van de accuAan de voorzijde gemonteerde schakelhendelAfstandsbediening modellen
beschikbaarTrim instellingen, 6 posities Verstelbare stuurfrictie voor het verminderen van stuurkrachtEssentieel voor
gebruiksgemak en betrouwbaarheidUitlaat via de schroef voor

Volledige Omschrijving
een stillere buitenboordmotorThermostaat gestuurd koelsysteem voor een gecontroleerde motortemperatuurRVS
waterpomp behuizing voor uitstekende duurzaamheidHoogwaardige aluminiumlegering Dat biedt de ultieme bescherming
tegen corrosieZink coating op interne water passages voor een superieure weerstand tegen corrosieExterne 12 liter
brandstoftank met motoraansluiting en de slangAluminium schroefWaarschuwings- en veiligheidssystemenLage oliedruk
indicatorDodemanskoord (een essentiÃ«le functie die standaard zit op alle Tohatsu buitenboordmotoren)Start beveiliging
(alleen te starten bij neutrale positie versnelling)ToerenbegrenzerSpecificaties:Gewicht: 51.5kgVermogen: 20pk /
14.7kWAantal cilinders: 2Toerenbereik bij volgas: 5400-6100 rpmBrandstofverbruik bij volgas: 6.2 liter per uurBoring x Slag:
61 x 60 mmInhoud: 351cmÂ³Koelsysteem: WaterkoelingOntstekingssysteem: ElektrischBrandstof: Euro Loodvrij 95Starter:
ElektrischVoor meer info neemt u contact op met:Boatservice Dannijs B.V.Setheweg 187942 LB MeppelT:

