
Absoluut onverwoestbaar en bovendien zeewaardig. 
Veilig en voorzien van alle opties voor een perfecte 
visdag. In de grote console is plaats voor een toilet. 
Natuurlijk kan deze enorme ruimte ook voor andere 
zaken worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een visbun. 

De Alumax Sportfisher wordt volledig op maat gemaakt. 
Wij leveren de basis. U levert uw ideëen voor de ideale 
visboot. Kom snel langs in Meppel om de mogelijk-
heden door te nemen. Verkrijgbaar in 19 en 22 ft.

Specificaties

Standaard uitvoering

Setheweg 12
7942 LB Meppel
0522 - 24 22 12

info@alumaxboats.nl 
www.alumaxboats.nl

Complete boot is gelast van 5mm zeewaterbestendig aluminium, v-bodem onderwaterschip met sprayrail, 
dubbele bodem, zelflozende traanplaatvloer, standaard uitvoeringdek met ankerkluis, zitplaats in de punt voor 
2 personen, stuurconsole met ruimte voor o.a. een toilet, stuurkist met twee stuurstoelen, achterbank met 
opbergruimte, spiegel met mogelijkheid van enkele motor of dubbele motoren, hengelsteunen aan de 
achterzijde, reling en bolders, een vaste brandstoftank, CE-keurmerk en eigenaarshandleiding. 

Motoren

Sportfisher 19 / 22

Sportfisher 19 22

L.O.A. 5.80 m 6.70 m

B.O.A. 2.15 m 2.42 m

Diepgang 0.27 m 0.31 m

Kuiphoogte 1.50 m 1.50 m

Sportfisher 19: tot 2x 130pk
Sportfisher 22: tot 2x 175pk



Totaal prijs van de Sportfisher 19 in hiervoor beschreven uitvoering             €  18.500,00
Totaal prijs van de Sportfisher 22 in hiervoor beschreven uitvoering             € 22.000,00 

   Extra opties

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

   375,00

Kussenset Sunbrella bestaande uit: voor- en achterbank, zit en rug    900,00

T-top radarbeugel 1.850,00

Monokabel besturing met rvs-stuurwiel (enkele motor)    485,00

   Meerprijs voor hydraulische besturing t.o.v. monokabel besturing (enkele 
motor)

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 1.450,00

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

2.750,00

Boegkleed, kleur: antraciet of zwart    875,00

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

Uitneembare tafel    250,00

Droogtoilet ingebouwd    310,00

Dichte U-bank voorin de boot    750,00

Motor beschermbeugel    400,00

Twee sleepogen op de spiegel    100,00

Hijspunten    250,00

RVS zwemtrap: uitschuifbaar en klapbaar    400,00

RVS uitneembare waterskipaal    750,00

RVS vlaggenstok met RVS voet en Nederlandse vlag    160,00

Dockinglights   375,00

Handschijnwerper    175,00

Antifouling 6-laagssysteem 1.443,00

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

1.975,00

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.

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


