€ 15.491,-

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

Gala Viking V500
€ 15.491,5m
m
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

van der Sanden Watersport
DE RUN 4449
5503 LS VELDHOVEN
0402539063
www.sandenwatersport.nl

Omschrijving
De Viking V500 is het nieuwe vlaggenschip van GALA. Dit model
opent een nieuwe uitgebreide serie Cruise RIBs met een
aluminium hull, Geschikt voor zware zee condities en hoge golven.
Dit model is 5 meter lang en geschikt voor een motorvermogen
van maximaal 100 pk. De boot wordt geleverd met twee keuzes
van tube materiaal: HYPALON of VALMEX met mooie selectie van
kleuren en originele GALA styling. Dit model beschikt over:
Boeg locker met kussens en een rugleuning voor de zitplaats
Aluminium gelaste stuurconsole met een zitplaats ervoor
Aluminium kapiteinszitting met opbergruimte en neerklapbare

leuning
Wijde achter zitting met neerklapbare leuning en grote bergruimte

De boot heeft een aantal unieke opties van GALA, zoals:
Originele T-top van Gala

Basisinformatie
Merk :

Gala Viking V500

Lengte (m) :

5.00

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2019

Prijs :

15.491,-

Specificaties
Ligplaats :

At Sales Office

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
De Viking V500 is het nieuwe vlaggenschip van GALA.
Dit model opent een nieuwe uitgebreide serie Cruise
RIBs met een aluminium hull, Geschikt voor zware zee
condities en hoge golven. Dit model is 5 meter lang en
geschikt voor een motorvermogen van maximaal 100
pk. De boot wordt geleverd met twee keuzes van tube
materiaal: HYPALON of VALMEX met mooie selectie
van kleuren en originele GALA styling. Dit model
beschikt over:
Boeg locker met kussens en een rugleuning voor de
zitplaats
Aluminium gelaste stuurconsole met een zitplaats
ervoor
Aluminium kapiteinszitting met opbergruimte en
neerklapbare leuning
Wijde achter zitting met neerklapbare leuning en grote
bergruimte

De boot heeft een aantal unieke opties van GALA,
zoals:
Originele T-top van Gala
Heavy duty gelaste radarboog met 2 ski

