
De FiveFifty is in het aanbod van Alumax boats een 
klassieker die al meer dan tien jaar verkocht wordt. 
Ze is haast onverwoestbaar en is dankzij het 
efficiënte ontwerp een ideale sloep is voor gezinnen 
of voor verhuurbedrijven. 

Vanzelfsprekend is de Alumax FiveFifty zelflozend en 
zo goed als onderhoudsvrij. 
Dankzij het uitgekiende elektropakket is 16 uur 
geruisloos en ontspannen varen mogelijk zonder 
bijladen. 

Lengte (o.a.)
5.70 meter
Breedte (o.a.)
2.10 meter

Diepgang
0,40 meter
Casco gewicht   
485 kilogram

Doorvaarthoogte   
1.15 meter

Specificaties

Standaard uitvoering

Setheweg 12
7942 LB Meppel
0522 - 24 22 12

info@alumaxboats.nl 
www.alumaxboats.nl

Geheel gelast van 4mm zeewaterbestendig aluminium, knik spant onderwaterschip met kiel, dubbele 
bodem, zelflozende kuip, U-bank voor en achter met opbergruimte, motorkist in het midden t.b.v. accupak-
ket en technische ruimte, stuurconsole met stuurwiel besturing, tractie accucellen in kunststof container 10,5 
KWh (24 volt -440 Ah/10h), incl. automatisch vul en ontluchtingssysteem, 4 bolders en reling, anode op het 
onderwaterschip, Sunbrella kussenset bestaande uit alle zitkussens en 5 rugrollen, vlaggenstok houder, NL vlag 
met stok, 22 stootwillen, 2,5 KW stuurbare pod motor, stootrand van massief rubber, eigenaarshandleiding en 
CE-keurmerk. 

FiveFifty 
elektro



Totaal prijs van de FiveFifty in hiervoor beschreven vaarklare uitvoering          € 21.995,00

   Extra opties

LED navigatie verlichting rood/groen op de console en rondom schijnen wit licht  
(uitneembaar) incl. schakelaarpaneel met 3 schakelaars en 12volt stopcontact

   375,00

Kussenset Sunbrella bestaande uit: alle zitdelen, voor- en achterin 2 rugrolkus-
sens

Standaard

   Meerprijs kussenset deluxe: Silverguard stof met diamantbedrukking 1.000,00

Zonnebed met houtenbodem    600,00

Radarbeugel 2.850,00

Monokabel besturing met RVS-stuurwiel Standaard

    Meerprijs hydraulische besturing t.o.v. monokabel besturing 1.115,00

Biminitop met aluminium frame 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 lichtgewicht met band en RVS gesp 1.399,00

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

2.350,00

Boegkleed, kleur: antraciet of zwart    750,00

Waterdichte hoes voor de stuurconsole, kleur antraciet of zwart    275,00

Uitneembare tafel    250,00

Droogtoilet ingebouwd    310,00

RVS zwemtrap (klapbaar)    400,00

RVS vlaggenstok met RVS voet en Nederlandse vlag Standaard

Dockinglights    375,00

Handschijnwerper    175,00

Antifouling 6-laagssysteem 1.130,00

Pastamat vloerbekleding    650,00

Marine radio met 2 geluidsboxen in de console    740,00

Wrappen van de buitenkant van de boot 1.695,00

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

Scan de QR-code voor meer online informatie over de FiveFifty


