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NIMARINE EN SUZUMAR
RUBBERBOTEN
MODELBROCHURE 2022

NIMARINE
RUBBERBOTEN
Nimarine rubberboten zijn te combineren
met elke buitenboordmotor naar keuze.
Deze kwaliteitsrubberboten zijn zeer
competitief geprijsd. Met de uitgebreide
keuzemogelijkheden is er altijd een die
precies op jouw wensen aansluit.

MX 450 RIB

VAARTIP!
Maak altijd gebruik van de bijgeleverde
manometer voor het op druk brengen van de
luchtkamers. Bij correcte druk zijn optimale
duurzaamheid en vaareigenschappen
gegarandeerd.

MX 290 AIR

Nimarine MX 290 AIR
HEAVY DUTY PVC
Elke boot is opgebouwd uit

MODERN EN COMPACT VOOR
EEN COMFORTABELE VAART

heavy duty drielaags 0,9 mm
dik PVC-doek.

Deze kleinere boot in moderne grijstinten is voorzien van een opblaasbare
bodem met een opblaasbare kiel voor een comfortabele vaart. Met de
bijgeleverde draagtas is de boot zeer compact, dus ideaal voor transport
en opslag.
Tot de standaarduitrusting behoren een grijplijn rondom de boot,
handgrepen, een set peddels, een loosplug, een sleepoog en
tankbevestiging. Een voetpomp, een draagtas, een manometer en
een reparatiekit worden eveneens meegeleverd.

SPECIFICATIES

MX 290 AIR

Maximaal aantal personen
Max. totaalgewicht (kg)

580

Totale lengte (cm)

292

Totale breedte (cm)

154

Tubediameter (cm)

42,5

Luchtkamers
Opgevouwen maat (cm)
Leeggewicht (kg)

3+2
112 x 58 x 29
33

Maximum vermogen (pk)

8

Staartlengte motor

S

Materiaal tube

PVC

MX 290 Black Rhino

Nimarine MX 290 & 390 Black Rhino
& MX 300 & 350 ALU

LICHTGEWICHT EN
STABIEL MET EEN
ALUMINIUM VLOER
Een lichtgewicht aluminium vloer zorgt voor een hoge

stevigheid en lange levensduur. De vloer is voorzien van
een bevestigingspunt voor een externe benzinetank.
Van deze populaire boot zijn diverse formaten
beschikbaar. Tot de standaarduitrusting behoren een
grijplijn rondom de boot, handgrepen, een set peddels,
een loosplug, een sleepoog en tankbevestiging. Een
voetpomp, een draagtas, een manometer en een
reparatiekit worden eveneens meegeleverd.

MX 350 ALU

MX 390 Black Rhino

De MX 290 en MX 390
Black Rhino zijn exclusieve
en avontuurlijke zwarte
limited editions.

MX 290 Black Rhino

VAARTIP!
Maak altijd gebruik van de bijgeleverde manometer
voor het op druk brengen van de luchtkamers.
Bij correcte druk zijn optimale duurzaamheid en
vaareigenschappen gegarandeerd.

SPECIFICATIES

MX 290 ALU

MX 300 ALU

MX 350 ALU

MX 390 ALU

Maximaal aantal personen
Max. totaalgewicht (kg)

500

610

700

780

Totale lengte (cm)

290

297

353

379
173

Totale breedte (cm)

155

157

170

Tubediameter (cm)

42,5

43

45

45

Luchtkamers

3+1

3+1

3+1

3+1

112 x 58 x 29
102 x 63 x 17

114 x 66 x 35

123x74x37

122 x 58 x 33
111 x 74 x 17

Opgevouwen maat (cm)
Leeggewicht (kg)

47

54

66

69

Maximum vermogen (pk)

10

15

20

25

Staartlengte motor
Materiaal tube

S

S

S

S

PVC

PVC

PVC

PVC

Nimarine MX 350, 360, 410 & 450 RIB met stuurconsole

LICHTGEWICHT RIGID INFLATABLE
BOATS: SNELLE EN STABIELE VAART
De Rigid Inflatable Boats (RIB) van Nimarine

Tot de standaarduitrusting behoren handgrepen,

garanderen een snelle en stabiele vaart. De naadloze

een set peddels, een loosplug, een sleepoog en

dubbelgelaagde lichtgewicht rompconstructie van

tankbevestiging. Een voetpomp, een manometer

polyester geeft deze stevigheid en duurzaamheid.

en een reparatiekit worden eveneens meegeleverd.

Vanaf de MX 410 zijn de Nimarine RIB’s uitgevoerd
in pvc of hypalon. Door hun lage gewicht zijn
de RIB’s gemakkelijk per trailer te vervoeren.
De polyester romp zorgt voor een stabiele en
comfortabele vaart onder alle omstandigheden. Deze
modellen zijn voorzien van drie ruime, waterdichte
opbergcompartimenten en een zelflozende kuip. De
stijlvolle stuurconsole met ruit biedt bovendien ruimte
voor legio accessoires.

De MX RIB’s vanaf 360 worden standaard afgeleverd
inclusief stuurconsole en een uitgebreide kussenset.

MX 410 RIB

MX 360 RIB

MX 360 RIB
• Breder en daardoor ruimer
• Standaard inclusief banken
en stuurconsole

MX 410 RIB
• Nieuw model

MX 410 RIB

• PVC
• Nieuwe kleurstelling

SPECIFICATIES

MX 350 RIB

MX 360 RIB

MX 410 RIB

MX 410 RIB

MX 450 RIB

Max. totaalgewicht (kg)

600

800

730

730

920

Totale lengte (cm)

348

365

405

405

448

Totale breedte (cm)

176

183

191

191

197

Tubediameter (cm)

Maximaal aantal personen

47.5

45

47

47

48

Luchtkamers

3

3

3

3

4

Leeggewicht (kg)

73

134

144

144

183

Maximum vermogen (pk)

20

40

50

50

50

Staartlengte motor

S

L

L

L

L

PVC

PVC

PVC

Hypalon

Hypalon

Materiaal tube

SUZUMAR
RUBBERBOTEN
Suzuki is sinds jaar en dag marktleider in
buitenboordmotoren. Daarnaast voert Suzuki
kwalitatieve rubberboten onder de naam Suzumar.
Deze boten presteren optimaal met Suzuki
buitenboordmotoren. Ook op het gebied van boten
biedt Suzuki een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding:
een hoge kwaliteitsstandaard voor een zeer
toegankelijke prijs.

DS 320 ALU

VAARTIP!
Maak altijd gebruik van de bijgeleverde
manometer voor het op druk brengen van de
luchtkamers. Bij correcte druk zijn optimale
duurzaamheid en vaareigenschappen
gegarandeerd.

Suzumar DS 290, 320, 360 & 390 ALU

SOLIDE EN PRAKTISCH MET
ALUMINIUM VLOER
De Suzumar-boten met aluminium vloer zijn
ontworpen om plezier en prestaties te combineren.
De lichtgewicht aluminium vloerdelen met robuuste
verbindingen zorgen voor stevigheid en een lange
levensduur. De drie aparte luchtkamers en de
opblaasbare kiel zorgen voor uitstekende stabiliteit
en prima vaareigenschappen. De drie grootste
modellen zijn echte sportboten met uitstekende
vaareigenschappen. Ze zijn ruim en comfortabel,
dus ideaal voor langere trips of het varen op hoge

snelheid. Tot de standaarduitrusting behoren een
grijplijn rondom de boot, handgrepen, een set peddels,
een loosplug, een sleepoog en tankbevestiging.
Een voetpomp, een draagtas, een manometer en
een reparatiekit worden eveneens meegeleverd.

Extra uitgerust met:
• Houten spiegel
• Een houten bankje

SPECIFICATIES

DS 290 ALU

DS 320 ALU

DS 360 ALU

DS 390 ALU

500

620

700

780

Maximaal aantal personen
Max. totaalgewicht (kg)
Totale lengte (cm)

290

318

356

379

Totale breedte (cm)

155

154

173

173

Tubediameter (cm)

42,5

43

45

45

Luchtkamers

3+1

3+1

3+1

3+1

112x58x29
102x63x17

112x58x29
102x64x17

122x58x33
111x74x17

122x58x33
117x79x20

Leeggewicht (kg)

47

63

68

69

Maximum vermogen (pk)

10

15

20

25

Staartlengte motor

S

S

S

S

Opgevouwen maat (lxbxh)

Materiaal tube
Pakket

PVC

PVC

PVC

PVC

2 stuks

2 stuks

2 stuks

2 stuks

Compleet met
paddle, draagtas
en handpomp

SUP330

SUZUKI STAND UP PADDLE BOARD
De Suzuki SUP330 is speciaal ontwikkeld voor suppen en is een allround board dat geschikt is voor
jong en oud en voor zowel beginners als de meer ervaren ‘suppers’. De SUP330 is tot wel 1,0 bar
op te blazen, dus hij is zeer stijf en ligt stabiel op het wateroppervlak. Hij kan een maximaal gewicht
van 150 kg dragen. Het board zelf is slechts 10 kg en daardoor dus licht genoeg om hem gemakkelijk
uit het water te nemen. Na afloop laat je simpelweg de lucht eruit en vouw je hem op. Een handige
draagtas is inbegrepen.
KENMERKEN SUZUKI SUP330:
•

Eenvoudig en compact mee te nemen in de draagtas (90x46x26 cm)

•

Opblaasbaar tot wel 1,0 bar (15 PSI), draagvermogen board: 150 kg

•

Inclusief 3 vinnen, paddle, draagtas, reparatiekit en handpomp

WHAT’S SUP?
SUP staat voor Stand Up Paddling:
je staat op een board en beweegt je
voort met behulp van een peddel. Het
laagdrempelige en veelzijdige karakter
van deze nieuwe watersport zorgt ervoor
dat suppen steeds populairder wordt.
Met de Suzuki SUP330 kun je alle
kanten op: sloten, plassen, rivieren,
meren, de zee: het waterrijke Nederland
biedt je tal van sportieve mogelijkheden!

SUZUKI CLEAN OCEAN PROJECT
Als meest innovatieve merk van buitenboordmotoren ter wereld, is Suzuki altijd gefocust op het
leveren van de beste maritieme ervaring. En dat vereist ook gezond en schoon water. Sinds 2001
organiseren we daarom volledig vrijwillig de jaarlijkse ‘Clean-up the World Campaign’. En we maken
ook stappen in de bestrijding van de ‘plasticsoep’ met ons Suzuki Clean Ocean Project:
een boodschap en een logo om de wereld te tonen dat we een bijdrage
leveren aan een beter maritiem milieu.
ONZE TOEWIJDING:
1. Clean-up the World Campaign: acties voor een schoner watermilieu wereldwijd
2. Nog minder plastic gebruiken bij het verpakken van onze producten
3. Zorgen voor een vermindering van micro-plastics in zee

De Suzuki-acties wereldwijd zijn een positieve stap voorwaarts
in het realiseren van een schoner maritiem milieu.
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© 2022 B.V. NIMAG, Vianen. Gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking,
in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van B.V. NIMAG is verboden.
Respecteer uw medewatergebruikers, de natuur en draag tijdens het varen altijd een
reddingsvest. Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig. Neem contact op met uw Suzuki-dealer
over de in Nederland te leveren modellen, accessoires en prijzen of kijk op www.suzuki.nl.

Kijk voor de dichtstbijzijnde dealer op Suzuki.nl
Suzuki Klantenservice
T 0800 - 47 89 854 (0800 - 4SUZUKI)
(gratis op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur)
E klantenservice@suzuki.nl
Importeur: B.V. NIMAG - Postbus 77 - 4130 EB Vianen

99994-BOTEN-A22

De getoonde modellen kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. Kleuren kunnen onder
invloed van het drukproces afwijken van de werkelijkheid. B.V. NIMAG behoudt zich het recht
voor om zonder voorafgaande aankondiging te allen tijde constructie en uitvoering van haar
producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig
te veranderen. Ofschoon deze brochure moet de grootste mogelijke zorgvuldigheid is
samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden,
van welke aard dan ook.

