Tridente 19S
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Sloep? Tender?
Het 19 foot model, de Tridente 19 s, van Tridente is een open
sport tender welke uit te rusten is met een motor tot 90pk!
Het grote en open zonnedek achterop, bij de motor, zorgt
ervoor dat je je een voelt met het water! Aan beide zijde van
het zonnedek zijn bekerhouders te vinden zodat je je glas wijn
gemakkelijk kwijt kunt op de momenten dat je even naar de
wijnkoeler of koelkast moet.
Omdat dit voor de tender liefhebbers onder jullie nog niet
genoeg is, is ook bij dit model van Tridente de achterbank
voorzien van een neerklapbare leuning waardoor er niet 1 maar
2 ligplekken te creëren zijn!
Via de zwemplatformen, welke zich zowel aan stuur- als aan
bakboord bevinden, spring je zo in het water.
De S staat voor? Juist! Deze Tridente 19 S is een snelvarende
sloep. Zelfs met een 60 pk behaal je snelheden van gemakkelijk
55km per uur.
De Tridente 19 S heeft ene lengte van 5,90 meter en een
breedte van 2,35 meter waardoor de tender zeer stabiel op het
water ligt.
De Tridente 19 S is een zeer moderne tender welke vele
mogelijke opties heeft. Denk aan een display voor je
navigatie, buiskap, bimini, snelheidsmeter en toerenteller,
navigatie- en sfeerlicht bediening, muziek en meer! Vraag ons
naar de mogelijkheden. We gaan graag samen het gesprek aan om
alle opties door te nemen.

Technische gegevens
Lengte

5,90 m

Breedte

2,35 m

Diepgang

0,30 m

Bemanning

8

Max motor

90 pk

Motortype buitenboord
Schacht

L

Gewicht

580 kg

Categorie

C

Standaard uitrusting
Self draining deck
Kikkers 4x
Cuphouder 4 st.
centraal console
4 ruime opbergplaatsen
bekerhouders
toilet voorbereiding
zonnedek achterop

Optionele uitrusting
Stuursysteem
Stuur
Sfeerverlichting kuip
LED Navilights
Kussenset DIAMANTE
Zonnedek voor
Zwemtrap

Teak tafel
HPL-vloer
Bimini
Buiskap
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Laat ons via dit bericht weten in welke
boot je geïnteresseerd bent door in dit
bericht het Merk en type te vermelden.
Wij nemen dan zsm contact met je op.
Meteen bellen voor een afspraak? Dat mag
altijd!

Verzenden

