
- Chiuvetă apă rece
- Dulap veselă
- Mașină de făcut gheață 220V
- Compartiment gheață
- Volan reglabil pe înălțime
- Aer condiționat
- Siguranțe 220V

* Prețul este exprimat în Euro și nu conține TVA. Plata se face în RON la cursul de vânzare al monedei EURO anunțat de Banca Transilvania din ziua efectuării plății.
EuroNautica International îți rezervă dreptul de a modifica prețurile fără anunț prealabil.

DIMENSIUNI

 

Lungime..............................................904 cm
Lățime.................................................254 cm
Pescaj...................................................43 cm
Capacitate rezervor de combustibil............821 L
Capacitate rezervor de apă..........................76L

DOTĂRI TIMONĂ

DOTĂRI CABINĂ

DOTĂRI PUNTE

- Motor electric ancoră
- Ancoră inox la provă
- Ancoră inox la pupă
- Suporți bombolete inox
- Lumini de navigație
- Vopsea antivegetativă
- Balustradă inox
- Suporți undiță
- Suporți momeli 6 m
- Prize legare la țărm
- Lumină pe punte spate
- Bazine pentru momeală și captură (2 buc)
- Sistem evacuare apă bazin + pompă macerator
- Stabilizatoare hidraulice
- Scară inox la pupă
- Direcție hidraulică
- Conector alimentare apă
- Bazin captură vie
- Duș apă caldă/rece la pupă
- Suporți undițe în borduri (4 buc)
- Conector de apă la mare presiune pentru punte
- Pompă santină de capacitate mare
- Pompă hidrofor
- Suporți lansete laterali pentru mers la trenă 6m
- Priză legare la țărm 220V
- Generator curent 220V de 7,5KW

SEASWIRL STRIPER WALKAROUND 2901

- Suporți pahare și sertare
- Stație meteo (barometru, turometru, hidrometru)
- Ștergător parbriz bord și tribord
- Far cu telecomandă
- Volan reglabil inox
- Instrumente bord (voltmetru, turometru, trim,
  vitezometru, dimmer)
- Antenă radio
- Stație SIMRAD RD 68 DSC & Distress
- GPS
- Fish Finder GARMIN 178 color
- Antenă GPS cu suport inox 1m
- Priză 12V
- Busolă
- Suport hartă
- Baterii (4 buc)12V 74A Ah Bosch cu sistem de 
cuplare în paralel pentru pornirea acestora
- Generator 7,5 KW
- Ușă din aluminiu
- Geamuri laterale glisante
- Ștergătoare parbriz
- Ventilație dezaburire parbriz
- Banchetă 3 persoane tapițată

AMBARCATIUNE  SEASWIRL  STRIPER  WALKAROUND  2901  CU  
MOTORIZARE  2  x EVINRUDE E 225

Model nou: 180.000 EURO + TVA
 Model Second Hand: 69.999 EURO + TVA

Str. Industriilor, nr. 2C, sector 3, București
Telefon: 021.209.47.55

Email: office@euronautica.ro 
Web: www.euronautica.ro

- Pat dublu sub pupă
- Plafonieră
- Pat dublu provă și paturi suprapuse
- Lumini cabină și prize 220V
- Grile aer condiționat și comandă aer condiționat
- Dulap haine
- Masă retractabilă cu suport pentru pahare
- Frigider 12V 50L și aragaz
- Radio CD Clarion cu 4 boxe 
- Televizor LCD + DVD
- Chiuvetă apă caldă și apă rece
- Toaletă cu rezervor reținere și pompă macerare, 
oglindă, aer condiționat, priză 220V, chiuvetă cu 
apă caldă/rece , cabina dus apa calda
- Compartiment obiecte sanitare
- Cuptor cu microunde 220V
- Baloane acostare
- Colac de salvare
- Vopsea vegetativă nouă durată de viață 4 ani
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