
De Alumax Bullit 400 outboard is een onbetwist 
lichtgewicht. De lichte aluminium tender heeft 
opvallend weinig diepgang en kent toch uitstekende 
vaareigenschappen en een ongekende stabiliteit. 
De Bullit 400 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.)

4.00 meter

Breedte (o.a.)

1.70 meter

Gewicht   

250 kilogram

Diepgang

0,20 meter opgetrimd staartstuk

Doorvaarthoogte   

1.10 meter

Motor   

Tot 30pk

Specificaties

Standaard uitvoering

Setheweg 12

7942 LB Meppel

0522 - 24 22 12

info@alumaxboats.nl 

www.alumaxboats.nl

Compleet werf gebouwd op eigen bodem, V-bodem met sprayrail, zelflozende vloer, dubbele boden, 
achterbank met opbergruimte, reling, hijsogen, bolder- en fenderogen geïntegreerd, zitplaats in de punt en 
aan weerskanten, geïntegreerde zwemplateaus, traileroog op de boeg en anode op het onderwaterschip.
Alle luiken worden voorzien van grendels, scharnieren en looskokers. De hele boot is gelast van 
zeewaterbes tendig aluminium.

Bullit 400 
elektrisch of outboard



   Extra opties          excl.       incl.
LED navigatie verlichting rood/groen op de console en rondom schijnen wit licht  

(uitneembaar) incl. schakelaarpaneel met 3 schakelaars en 12volt stopcontact

€   272,73 €   330,00

Kussenset Sunbrella bestaande uit: alle zitdelen en 3 rugrollen €1.115,00 €1.349,15

Zonnebed met houtenbodem €   350,00 €   423,50

Radarbeugel €   875,00 €1.058,75

Monokabel besturing met RVS stuurwiel €   399,00 €   482,70

   Meerprijs voor hydraulische besturing t.o.v. monokabel besturing €   735,00 €   889,35

Biminitop met aluminium frame in de kleur navy blue, zwart of grijs €   446,28 €   540,00

Dekzeil lichtgewicht met band en RVS gesp €   723,00 €   875,00

Buiskap met schuin- of schaamkleed €1.570,25 €1.900,00

Boegzeil, kleur: antraciet of zwart €   434,00 €   525,00

Waterdichte hoes voor stuurconsole, kleur: antraciet of zwart €   182,00 €   220,00

Uitneembare tafel €   206,00 €   250,00

RVS zwemtrap €   330,00 €   400,00

RVS uitneembare waterskipaal €   620,00 €   750,00

RVS vlaggenstok met RVS voet en Nederlandse vlag €   141,00 €   170,00

Dockinglights €   309,92 €   375,00

Handschijnwerper €   144,63 €   175,00

Twee sleepogen op de spiegel €     85,00 €   105,85

4 hijspunten in de boot gelast €   250,00 €   302,50

Boot/Dek statief van aluminium met rubberblokken en sjorogen €   275,00 €   332,72

Aluminium stuurconsole €   181,82 €   220,00

U-bank i.p.v. zijbankjes €   376,00 €   455,00

Massief rubberstootrand €   425,00 €   514,25

Antifouling 6-laagssysteem €1.000,00 €1.210,00

Pastamat vloerbekleding €   530,00 €   642,00

Marine radio met 2 geluidsboxen in de console €   611,57 €   740,00

Stazo antidiefstel kabelsysteem met 5 meter kabel ART1 en BVB-keurmerk €   256,20 €   310,00

MOB/EN 1914 certificaat incl. vereiste materialen zoals roeispanen, roeidollen etc. €   490,00 €   592,90

Afleverpakket, bestaande uit: 2 kegelfenders en 4 landvasten €     82,64 €   100,00

Totaalprijs van de boot zoals hier voor beschreven  € 4.957,85 excl.    € 5.999,00 incl.
Alle hieronder genoemde prijzen zijn excl. of incl. 21% BTW.
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