€ 17.995,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Alumax
€ 17.995,5.3 m
2m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Alumax Boats B.V.
Setheweg 12
7942 LB Meppel
0522 242212
https://alumaxboats.nl/nl/

Omschrijving
Alumax Boats introduceert The Next, het nieuwste model in de
serie elektro sloepen van de Meppeler scheepsbouwers.
The Next is een aantrekkelijk geprijsde, uitstekend geconstrueerde
boot die erg prettig vaart. Wie niet kan varen met The Next kan
waarschijnlijk nergens mee varen.Ondanks z'n geringe afmetingen
biedt The Next veel beenruimte. Voor de zwemliefhebbers is er
een ge&iuml;ntegreerd zwemplateau. The Next is standaard
voorzien van opbergruimte en zwevende zijbanken, achterdek met
afsluitbaar luik naar de motor bun enz. Alle luiken worden voorzien
van grendels, scharnieren en looskokers.De genoemde prijs is
inclusief de 2,4 KW Elektromotor, topmontage gashendel,
stuurwiel besturing d.m.v. monokabel besturingssysteem, Trojan

accu pakket &aacute; 225 Ah inclusief 24 volt/20 Amp. voor
zeven uur vaarplezier, acculader met walstroom aardlek- en
automaat systeem met 15 meter wal stroomkabel.

Basisinformatie
Merk :

Alumax

Type :

The Next

Lengte (m) :

5.30

Breedte (m) :

2.00

Diepgang (m) :

0.45

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

17.995,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Ligplaats :

Meppel

Postcode ligplaats :

7942LB

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Etd

Type :

Outboard

Bouwjaar motor :

2020

Soort motor :

Buitenboordmotor

Motor in bun :
Vermogen in kW :

2,4

Brandstof :

Elektrisch

Uitrusting
Walstroom aansluiting :

Veiligheid
Zelflozende kuip :

15 Meter

Volledige Omschrijving
The Next is een aantrekkelijk geprijsde, uitstekend
geconstrueerde boot die erg prettig vaart. Wie niet kan
varen met The Next kan waarschijnlijk nergens mee
varen.Ondanks z'n geringe afmetingen biedt The Next
veel beenruimte. Voor de zwemliefhebbers is er een
geÃ¯ntegreerd zwemplateau. The Next is standaard
voorzien van opbergruimte en zwevende zijbanken,
achterdek met afsluitbaar luik naar de motor bun enz.
Alle luiken worden voorzien van grendels, scharnieren
en looskokers.De genoemde prijs is inclusief de 2,4 KW
Elektromotor, topmontage gashendel, stuurwiel
besturing d.m.v. monokabel besturingssysteem, Trojan
accu pakket Ã¡ 225 Ah inclusief 24 volt/20 Amp. voor
zeven uur vaarplezier, acculader met walstroom
aardlek- en automaat systeem met 15 meter wal

