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Gummibåtar med motor och hård botten: BT-330S uppblåsbar motorbåt med hård botten för fyra personer
 

Betyg: Inte betygsatt ännu 
Pris 
15.587,50 kr

15.587,50 kr

Ställ en fråga om denna produkt 

Beskrivning 

Motorbåten Bark BT-330S är långsammare än BN-330S men är mer stabil på vattnet. Den är utrustad med hårdbotten, uppblåsbar köl och fast
akterspegel som är avsedd för utombordsmotor med en effekt upp till 15 hk. Båten är tillverkad av upplåsbar PVC i fem lager villket skyddar den
mot olja, bensin, UV-strålar och saltvatten. Båtens framdel är lite upphöjd vilket underlättar framfarten vilket gäller även stora vågor. Ni kan köpa
den här båten i vår webbutik. Vi levererar våra varor i hela Sverige, Norge och Finland!

 

Egenskaper
Utsidans längd cm 330
Utsidans bredd cm 160
Diameter av båtens
sida cm

40

Typ av botten Hård botten
Fribordens höjd cm 38
Densitet av båtens
material gram/m2

1100

Densitet av materialet
hos båtens botten
gram/m2

1100

Skyddsräcke Finns
Tillverkning av båtens
material

Tyskland, Korea

Antal trycksatta
moduler

3

Ytterligare
materialtäthet (+14
dagar)

1100 g/m2 (+ 1000 kr)

Uppblåsbar köl Finns
Passagerare 4
Färg Grön
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Bärförmåga kg 500
Typ av årtullar Roterande kombinerad (plast och metall)
Motorstyrka Upp till 15
Typ av åror Aluminium, hoppfällbara
Acceptabel motorvikt kg55
Årors längd cm 160
Färglösningar (+ 14
dagar)

Gråvit, svart, röd, gul

Färglösning
"kamouflage" (+ 14
dagar)

+ 900 kr utöver priset

Sätets längd cm 90
Båtset

Båt 1
Säten 2
Hård botten 1
Pump (volum 6 l) 1
Åror 2
Vatten dräneringsventil Finns
Skydd mot vatten längs
cylindern

Finns

Räddningsboj Finns
Bogseringsringar Finns
Handtag Finns
Kit (lim för PVC, 2 PVC
tyglappar)

1

Förpackning Två packväskor
Manual 1
Certifikat för småbåtar Finns

Storlek på förpackad hård botten
Längd cm 95
Bred cm 80
Höjd cm 10
Den hårda bottnens vikt
kg

25

Ytterligare information
Speciella egenskaper Hård botten monteras mycket enkelt. Tack vare användningen av

låsprofilen med sned sida istället för vanlig profil som andra
uppblåsbara båtar kommer med.

Extra egenskaper Ankarring är en ring där man fäster ankare med hjälp av en ankarlina.
Den placeras på båtens frontdel.

Fördelar Anti-halk medel på botten
Parametrar för förpakad båt

Längd cm 130
Bred cm 55
Höjd cm 45
Den förpackade båtens
vikt kg

38

Används för:
Fiske Ja
Jakt Ja
Utflykt Ja

Båtar "Bark" är speciellt framtagna för vårt företag i Sverige. Uppblåsbara båtar "Bark" är tillverkade av slitstarka, hållbara och
högkvalitativa material och lämpar sig för både båtturer och yrkesfiske. Vi ger garanti på alla våra produkter. När du väljer våra båtar

väljer du hög kvalitet till ett rimligt pris.

 

Recensioner

Recensioner saknas för denna produkt. 
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