
De Alumax bull 60 is een onbetwist lichtgewicht. 

De lichte aluminium boot heeft opvallend weinig 

diepgang en kent toch uitstekende vaar-

eigenschappen en een ongekende stabiliteit. 

De Bull 60 kan ‘s winters gerust in het water blijven 

liggen en desnoods invriezen. Aluminium is zelfs 

bestand tegen inbraak en vandalisme. 

De Bull 60 E is speciaal ontworpen voor aandrijving 

op een duurzame elektromotor.

Hij levert gegarandeerd urenlang geruisloos en 

ontspannen vaarplezier, zonder bij te laden. 

Lengte (o.a.)
5.70 meter

Breedte (o.a.)
2.10 meter

Diepgang
0,40 meter

Gewicht  
1000 kilogram

Vermogen elektrisch   
2,2 KW stuurbare pod motor

Aantal vaaruren  
12 uur op kruissnelheid

• 2,2KW stuurbare pad motor met
volledige tractieaccu pakket á 10,5KW*

• Aantal vaaruren: 12 uur op
kruissnelheid.

Meerprijs voor Lithium Ion 48 volt, 200 Amp., 9.6KW 

t.o.v. het standaard tractie pakket. €4.950,-

• 12PK Vetus diesel motor*      €879,-

• 16PK Vetus diesel motor*   €2.779,-

• 28PK Vetus diesel motor*   €4.130,-

*Alle motoren zijn incl. watergesmeerd schroefas en

uitlaatsysteem.

Specificaties

Elektrisch €24.720,- Meerprijs diesel voortstuwing

Setheweg 12

7942 LB Meppel

0522 - 24 22 12

info@alumaxboats.nl 

www.alumaxboats.nl



Alle genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW.

   Extra opties

Navigatie verlichting rood/groen op de console en 360 uitneembaar, 

incl. schakelaarpaneel met 3 schakelaars en 12volt stopcontact

€   330,00

Kussenset Niebergstof, bestaande uit: alle zitdelen + 3 rugrollen €1.825,00

    Meerprijs deluxe kussenset: Silverguard stof met diamantbedrukking €1.000,00

Uitneembaar zonnebedset, bestaande uit: houtenbodem en ligkussen €   745,00

Stuurconsole met stuurwiel besturing i.p.v. helmstok besturing €   925,00

Biminitop in de kleur: navy blue, zwart of grijs €   540,00

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

Dekzeil (over gehele boot) €1.325,00

Buiskap met aanritsbaar schuinkleed of aanritsbaar schaamkleed €2.100,00

Boegkleed, kleur: antraciet of zwart €   750,00

Waterdichte hoes voor de stuurconsole €   275,00

Droogtoilet €   310,00

RVS zwemtrap (uitschuifbaar) €   400,00

RVS uitneembare waterskipaal €   750,00

RVS vlaggenstok met RVS voet en Nederlandse vlag €   160,00

Dockinglights €   406,00

Handschijnwerper €   175,00

Rondom schijnend wit LED licht €     80,00

Marine radio incl. 2 geluidsboxen in de console €   740,00

Antifouling met waterlijn €1.250,00

Pastamat vloerbekleding €   750,00

Wrappen van de buitenkant van de boot (boven de stootrand) in gewenste kleur €1.050,00

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

Afleverpakket, bestaande uit: 2 kegelfenders en 4 landvasten €   100,00


