€ 17.500,-

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

Evinrude PRIMEUR 2020
€ 17.500,m
m
2020

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Het nieuwste lid van de Evinrude E-TEC G2-familie, de K 150 3
CylinderSuper licht, 180 kg. en ongeëvenaard zuinig.Best in zijn
klasse
brandstofverbruik
E-TEC
Direct
Injection
Fuel
TechnologyStandaard
geleverd
inclusief:Nieuwe
digitale
afstandsbedieningNieuwe RX3®-schroefBeschikbaar in de kleuren
wit of grijs, plus verschillende kleurenpanelenDPS digitale
hydraulische stuurbekrachtiging5 Jaar fabrieksgarantie.Waarom
een Evinrude motor? Er zijn 3 grote voordelen!Met een Evinrude
E-TEC G2 betaalt u veel minderaan de pomp omdat u 15% minder
brandstofverbruikt dan de leidende viertaktmotor. Datbetekent
lagere kosten en meer tijd op het water.De E-TEC G2

buitenboordmotoren producerenminder CO dan alle andere 150
pkbuitenboordmotoren op de markt. Hoeveelminder? Ongeveer
191% minder dan deconcurrent met de op een na laagste
score.Met 30% meer koppel van concurrerendeviertaktmotoren
levert de Evinrude E-TEC G2het hoogste koppel in zijn klasse. Dat
is dekracht van tweetakttechnologie metdirecte inspuiting.De
motoren zijn leverbaar in vele soorten kleurencombinaties zodat u
deze precies kan afstemmen op uw boot. Professionele montage
mogelijk tegen meerprijs.Voor meer informatie en prijzen neemt u
contact met:Boatservice Dannijs B.V.Setheweg 187942 LB
MeppelT: 0031(0)522-240511Boatland.nl / Boatland.de

Basisinformatie
Merk :

Evinrude Primeur 2020

Type :

150 G2 - 3 Cylinder

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2020

Prijs :

17.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Volledige Omschrijving
Het nieuwste lid van de Evinrude E-TEC G2-familie, de
K 150 3 CylinderSuper licht, 180 kg. en ongeÃ«venaard
zuinig.Best in zijn klasse brandstofverbruik E-TEC Direct
Injection Fuel TechnologyStandaard geleverd
inclusief:Nieuwe digitale afstandsbedieningNieuwe
RX3Â®-schroefBeschikbaar in de kleuren wit of grijs,
plus verschillende kleurenpanelenDPS digitale
hydraulische stuurbekrachtiging5 Jaar
fabrieksgarantie.Waarom een Evinrude motor? Er zijn 3
grote voordelen!Met een Evinrude E-TEC G2 betaalt u
veel minderaan de pomp omdat u 15% minder
brandstofverbruikt dan de leidende viertaktmotor.
Datbetekent lagere kosten en meer tijd op het water.De
E-TEC G2 buitenboordmotoren producerenminder CO
dan alle andere 150 pkbuitenboordmotoren op de
markt. Hoeveelminder? Ongeveer 191% minder dan
deconcurrent met de op een na laagste score.Met 30%
meer koppel van concurrerendeviertaktmotoren levert
de Evinrude E-TEC G2het hoogste koppel in zijn klasse.
Dat is dekracht van tweetakttechnologie metdirecte
inspuiting.De motoren zijn leverbaar in vele soorten
kleurencombinaties zodat u deze precies kan
afstemmen op uw boot. Professionele montage mogelijk
tegen meerprijs.Voor meer informatie en prijzen neemt
u contact met:Boatservice Dannijs B.V.Setheweg
187942 LB MeppelT: 0031(0)522-240511Boatland.nl /

