
De Alumax Bullit 600 Inboard is een onbetwist 
lichtgewicht. De lichte aluminium tender heeft 
opvallend weinig diepgang en kent toch uitstekende 
vaareigenschappen en een ongekende stabiliteit. 
De Bullit 600 kan ’s winters gerust in het water 
blijven liggen en desnoods invriezen. Aluminium is 
ook bestand tegen inbraak en vandalisme.

Elke Bullit die de werkplaats van Alumax verlaat,  
is gelast. Ook de installatietechniek en de afwerking 
zijn puur handwerk. Honderd procent Nederlandse 
topkwaliteit. De productie is flexibel, waardoor we 
maatwerk kunnen leveren.

Lengte (o.a.)
6,00 meter
Breedte (o.a.)
2,15 meter

Diepgang
0,40
Casco gewicht   
621 kilogram 

Motor   
Tot 125 pk
Doorvaarthoogte   
1,12m

Specificaties

Standaard uitvoering

Setheweg 12
7942 LB Meppel
0522 - 24 22 12

info@alumaxboats.nl 
www.alumaxboats.nl

V-bodem met sprayrail, zelflozende vloer op natuurlijke wijze, dubbele bodem met luchtkamer. 
Voordek van glad aluminium, u-bank voorin de boot met geventileerde opbergruimte waar o.a. kussens in op-
geborgen kunnen worden, opstapjes in de beide zijkanten van de boot. 
Stuurconsole met opbergruimte en zitplaats aan de voorzijde, achterbank met opbergruimte en plaats voor 
een vaste brandstoftank, op het potdeksel de aluminium reling en vier aluminiumbolders. De stootrand van 
massief rubber heeft een aluminium kern, deze is dus echt als stootrand te gebruiken. Zwemplateau over de 
gehele breedte van de boot met een groot oppervlak dat tevens bescherming biedt bij achteruit varen, RVS 
trailer oog op de boeg en anode op het onderwaterschip ter bescherming. Alle luiken worden voorzien van 
grendels, scharnieren en looskokers, gelast van waterbestendig aluminium en aangeleverd met eigenaarshand-
leiding en CE-keurmerk.

Bullit 600 
inboard



Scan de QR-code voor meer online informatie over de Bullit 600 inboard

3.500,00
6.835,00

  15.199,00
18.099,00
25.932,00

Totaal prijs van de Bullit 600 inboard incl. 16PK inboard motor en 40L tank    € 32.500,00
1. Vetus 28pk 3 cilinder met schoefassysteem
2. Vetus 52pk 4 cilinder met schroefassysteen
3. Yanmar 75pk 4 cilinder met schroefassysteem
4. Yanmar 110pk 4 cilinder met schroefassysteem
5. Mercury 150pk 4 cilinder met schroefassysteem 

   Extra opties

LED navigatieverlichting rood/groen in de boeg en rondom schijnen wit licht  
(uitneembaar) incl. schakelaarpaneel met 3 schakelaars en 12volt stopcontact

   425,00

Kussenset Sunbrella bestaande uit: alle zitdelen, rugkussens en achterbank met 
rugrol

1825,00

   Meerprijs kussenset deluxe: Silverguard stof met diamantbedrukking 1.000,00

Zonnebed met houtenbodem    850,00

Radarbeugel 2.850,00

Monokabel besturing met rvs-stuurwiel Standaard

Hydraulische besturing 1.195,00

Biminitop met aluminium frame in de kleur navy blue, zwart of grijs    599,00

Biminitop met zwart gepoedercoat frame in de kleur navy blue, zwart of grijs    670,00

Dekzeil lichtgewicht met band en RVS gesp 1.675,00

Buiskap met ruiten, voorin twee ritsen en een oprolbaar luik met 
aanritsbaar dekkleed

2.850,00

Boegkleed, kleur: antraciet of zwart    1.025,00

Waterdichte hoes voor de stuurconsole, kleur: antraciet of zwart    300,00

Uitneembare tafel    250,00

Droogtoilet ingebouwd    310,00

RVS zwemtrap: uitschuifbaar en ingebouwd op het zwemplateau    510,00

RVS uitneembare waterskipaal    950,00

RVS vlaggenstok met RVS voet en Nederlandse vlag    160,00

RVS reling en RVS bolders i.p.v. aluminium    275,00

Dockinglights   375,00

Handschijnwerper   175,00

Antifouling 6-laagssysteem 1.580,00

Pastamat vloerbekleding    820,00

Marine radio met 2 geluidsboxen in de console    740,00

Wrappen van de buitenkant van de boot (romp boven het water) in gekleurde 
folie

2.100,00

Meerprijs wrappen van potdeksel 310,00

Stazo antidiefstel kabelsysteem met 5 meter kabel ART1 en BVB-keurmerk    310,00

Afleverpakket, bestaande uit: 2 kegelfenders en 4 landvasten    100,00
  *Alle genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW. 
  **Alle prijzen zijn onder voorbehoud.


