€ 7.880,-

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

Mercury
€ 7.880,m
m
0

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Beekman Watersport BV
Kloetingseweg 5
4462 AT Goes
0113227383
www.beekmanboten.nl

Omschrijving
De nieuwe Mercury EFI-motoren van 40 tot 60 pk bieden
verbeterde SmartCraft-mogelijkheden. SmartCraft is een compleet
monitoringsysteem van boot en aandrijving dat gedetailleerde
statussen prestatiegegevens verstrekt voor vrijwel alle
motorfuncties, zoals trim, snelheid, toerental, regeling voor
langzaam varen en brandstofstroom, maar ook voor een breed
scala aan bootfuncties, zoals brandstofpeil en accuspanning.
SmartCraft is bovendien uitgerust met Engine Guardian, een
systeem dat uw motor beschermt door de sensoren van de motor
voortdurend te monitoren. In het onwaarschijnlijke geval dat de
motor niet werkt zoals het hoort, brengt het systeem u daarvan

vroegtijdig op de hoogte en neemt het indien nodig proactief
corrigerende maatregelen.
Specificaties:
-Zuinige 4 cilinder 4-takt motor
-Injectie voor een snelle start
-Multifunctionele SC 1000 monitor
-Zijmontage afstandbedieningshuis
-Inbouwhuis of topmontage (meerprijs)

Basisinformatie
Merk :

Mercury

Type :

F50 Efi Elpt

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Prijs :

7.880,-

Volledige Omschrijving
De nieuwe Mercury EFI-motoren van 40 tot 60 pk
bieden verbeterde SmartCraft-mogelijkheden.
SmartCraft is een compleet monitoringsysteem van
boot en aandrijving dat gedetailleerde statussen
prestatiegegevens verstrekt voor vrijwel alle
motorfuncties, zoals trim, snelheid, toerental, regeling
voor langzaam varen en brandstofstroom, maar ook
voor een breed scala aan bootfuncties, zoals
brandstofpeil en accuspanning. SmartCraft is bovendien
uitgerust met Engine Guardian, een systeem dat uw
motor beschermt door de sensoren van de motor
voortdurend te monitoren. In het onwaarschijnlijke
geval dat de motor niet werkt zoals het hoort, brengt
het systeem u daarvan vroegtijdig op de hoogte en
neemt het indien nodig proactief corrigerende
maatregelen.
Specificaties:
-Zuinige 4 cilinder 4-takt motor
-Injectie voor een snelle start
-Multifunctionele SC 1000 monitor
-Zijmontage afstandbedieningshuis
-Inbouwhuis of topmontage (meerprijs)
-Aluminium prop
Deze motor is verder uit te breiden met anti
diefstalsysteem en mobiele app voor de Vessel

