€ 3.749,-

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

Tohatsu 20pk
€ 3.749,m
m
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Basisinformatie
Merk :

Tohatsu 20pk

Type :

Mfs30c Epl

Staat van onderhoud :

Nieuw

Bouwjaar :

2019

Prijs :

3.749,-

Valuta :

Eur

BTW :

Volledige Omschrijving
Direct uit voorraad leverbaar!Het ontwerp van de nieuwe MFS25 / 30 is in lijn met die van het gestroomlijnde model MFS
40A / 50A. Tohatsu streeft naar een goed presenteren een gebruiksvriendelijke motor. Nieuwe functies zoals: de variabele
stationair toerental, aan de voorzijde gemonteerde schakelhendel en waterspoel systeem zorgen voor een rustige en stabiel
varende buitenboordmotor die tevens snel en eenvoudig te reinigen is na gebruik in zout water. De nieuw geoptimaliseerde
tandwielverhouding (26:12 / 2.17) zorgt voor meer vermogen en koppel en leidt tot de snelste topsnelheid onder 25/30 pk
viertaktmotoren. Deze prestatie leidtook tot een brandstofbesparing en een ruimer toepassingsgebied dan andere
merken.Tohatsu 4 takt voordelen:Ontworpen 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 startsUltra Low-uitstoot, U.S. EPA
en CARB goedgekeurdEenvoudige en veilige bedieningElektronische brandstof injectieDe eerste EFI 4-takt
buitenboordmotor die zonder accu handmatig te starten isCDI ontsteking voor makkelijker starten van de motor, een
snellere gasrespons en soepeler trollenVerstelbare stuurfrictie voor het verminderen van stuurkrachtGrote dynamo en
gelijkrichter voor opladen van de accuAan de voorzijde gemonteerde schakelhendelAfstandsbediening modellen
beschikbaarTrim instellingen, 6 posities Power trim & tiltAfstandsbedieningMulti-Function Tiller Handle (Optional)Variabele
Stationair Controle (850, 950, 1050 r/min)Essentieel voor gebruiksgemak

Volledige Omschrijving
en betrouwbaarheidUitlaat via de schroef voor een stillere buitenboordmotorThermostaat gestuurd koelsysteem voor een
gecontroleerde motortemperatuurRVS waterpomp behuizing voor uitstekende duurzaamheidHoogwaardige
aluminiumlegering dit biedt de ultieme bescherming tegen corrosieZink coating op interne water passages voor een
superieure weerstand tegen corrosieExterne 25 liter brandstoftank met motoraansluiting en de slangAluminium
schroefDecompressie mogelijkheid om de buitenboordmotor met de hand de startenWaarschuwings- en
veiligheidssystemenLage oliedruk indicator (optisch en akoestisch)Oververhitting waarschuwing
(akoestisch)ToerenbegrenzerDodemanskoord (een essentiÃ«le functie die standaard zit op alle Tohatsu
buitenboordmotoren)Start beveiliging (alleen te starten bij neutrale positie
versnelling)ToerenbegrenzerSpecificaties:Gewicht: 71.5kgVermogen: 30pk / 22.1kWAantal cilinders: 3Toerenbereik bij
volgas: 5250-6250 rpmBrandstofverbruik bij volgas: 10.4 liter per uurBoring x Slag: 61 x 60 mmInhoud: 526
cmÂ³Koelsysteem: WaterkoelingOntstekingssysteem: ElektrischBrandstof: Euro Loodvrij 95Starter: ElektrischVoor meer info
neemt u contact op met:Boatservice Dannijs B.V.Setheweg 187942 LB MeppelT:

