MAXIMA 485
Algemene informatie

Lengte: 4,85 meter
Breedte: 1,90 meter
Diepgang: 0,30 meter
Gewicht: 375 kg
CE categorie : C/ D
Aantal personen : 5/ 6
Doorvaarthoogte: 102 cm
Maximaal motorvermogen: 40 pk langstaart buitenboordmotor

Standaard uitrusting

- Standaard rompkleur: zwart, donkergrijs, lichtgrijs, wit of donkerblauw
- Diverse grote opbergvakken
- Kabelaring naturel of zwart
- RVS kikkers (6 stuks)
- RVS boegoog
- Perfecte zitbanken met zitpositie
- Compleet luxe zit en rugkussenset (diamand /hitch/markilux)
- Stuurconsole
- Stuursysteem deluxe
- RVS stuurwiel
- Waterlijnband kleur: zwart, wit, grijs, oranje

Basisprijs boot

met 8 pk Honda LRU incl. 12 liter tank
met 10 pk Honda LRU incl. 12 liter tank
met 15 pk Honda LRU incl. 12 liter tank
met 20 pk Honda LRU incl. 12 liter tank
met 30 pk Honda LRTU incl. 24 liter tank
met 40 pk Honda LRTU incl. 24 liter tank

€ 7.950,=
€ 11.519,00
€ 11.719,00
€ 12.119,00
€ 12.349,00
€ 14.099,00
€ 15.499,00

Vaarklaarkosten incl. montage motor, hoofdstroomschakelaar, accu, accubak, chroom
inbouwhendel, schakel/gaskabel, arbeid tbv afbouwen boot, transport en afleverkosten, claxon,
zekeringhouders, accu, fuel water separator
€ 2945,=

Opties
Zwarte, donkergrijze of lichtgrijze binnenschaal
Andere RAL-kleur romp, dan standaard
Luxe kussenset gewatteerd met ruitmotief
Zonnebedset
Deluxe pakket:
- Teakline vloer
- Navigatieverlichting LED in de boeg
- Rondom schijnend toplicht LED
- Automatische bilgepomp
- Schakelpaneel op console met 12 Volt aansluiting
Buiskap met RVS frame met achterzeil en opberghoes (sport/family)
Biminitop deluxe met RVS frame en uitschuifbare poten
Sierkussens Maxima (klein /midden /groot)
Verhoogd zitkussen bestuurder met 4 RVS bekerhouders
Armsteun met 2 RVS bekerhouders
Radio fusion met bluetooth en 2 x 120 watt speakers
Zwemtrap RVS
Extra brandstoftank 12/ 24 liter
Antifouling systeem 5 lagen incl. epoxy onderlaag
Vaarklaarpakket: 4x fender, 4 x landvasten en anker met lijn en pikhaak
Chemisch toilet Porta potti
Tafeltje ovaal met uitneembare poot
Tafeltje ovaal met finteak met uitneembare poot
Vlaggenmast klein model
Vlaggenmast groot model
ART-gekeurd buitenboordmotorslot
ART-gekeurd kabelslot 5 meter
ART-gekeurd ketting 2 meter

DIRECT CONTACT MET DE VERKOOPAFDELING
06 1000 1936
info@bruniawatersport.nl

€ 550,=
€ 550,=
€ 550,=
€ 350,=
€ 1250,=

€ 2150,=
€ 1095,=
€ 65/85/100,=
€ 325,=
€ 225,=
€ 1095,=
€ 500,=
€ 140,=
€ 995,=
€ 215,=
€ 150,=
€ 275,=
€ 395,=
€ 85,=
€ 175,=
€ 145,=
€ 140,=
€ 200,=

