€ 730,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:
Omschrijving

Nieuwe betaalbare rubber-boot trailer
€ 730,Bedrijf:
4m
Adres:
m
Tel :
Website:

VDM Watersport
Schefferweg 3
2678 LB De Lier
06-22261293
http://www.vdmwatersport.nl/

Basisinformatie
Merknaam :

Nieuwe Betaalbare Rubber-boot Trailer

Lengte (meters) :

4.00

Algemene staat van onderhoud :

Nieuw

Modeljaar :

2019

Prijs :

730,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Volledige Omschrijving
Nieuwe betaalbare rubber boottrailer, vanaf 325,00
We hebben ons gespecialiseerd in het verkopen van trailers tot 650 kilo draagvermogen welke niet voorzien hoeven te zijn
van een RDW kenteken.
Ook voor geremde en RDW gekeurde trailers en of aanhangwagens bent u uiteraard bij ons aan het juiste adres:
Hieronder een aantal scherpe aanbiedingen
Strandtrailer - vanaf 325,00
Diverse uitvoeringen leverbaar, zowel voor rubberboot of polyesterboot te gebruiken. vraag naar de aanbiedingen.
VDM type Easy - vanaf 730,00
450 kilo laadvermogen, Lengte 4 meter, Breedte 1,50 meter, voor boten tot 4.30 m, Niet kantelbaar, Grote 13inch banden,
blauwe kimrollen, 2 kielrollen
(3 kielrollen - 760,00)
VDM type normaal - Vanaf 895,00
550 kilo laadvermogen, Lengte 4,5 meter, Breedte 1,55 meter, voor boten tot ca. 5.30 meter, Kantelbaar met een
eenvoudige bediening, Grote 13 inch wielen met kwaliteitsband, blauwe kimrollen
VDM type zwaar - vanaf 1085,00
650 kilo laadvermogen, Lengte 5,2 meter, Breedte 1.70 meter, Voor boten tot ca. 5.50 meter, Kantelbaar met een
eenvoudige bediening, Grote 13 inch wielen, blauwe kimrollen
VDM type zwaar - 1135,00
Idem alleen lengte 5.7 meter d.m.v. verlengde dissel

RUBBERboottrailer van VDM â€“ vanaf 730.00
Idem type Easy, type normaal of type zwaar, voorzien van rode trompetrollen
Alle trailer worden met een COC verklaring geleverd, normaal 99,- nu 49,- euro
Optie:
verbredingbalken
Verlengde dissel 50 cm of 75 cm
Reservewiel
Aluminium opbergkist
De voordelen van een VDM Trailer
Uit voorraad leverbaar, indien niet voorradig levertijd ca. 2 wkn
Kimrollen gelagerd op

Volledige Omschrijving
assen van 17 mm op alle VDM trailers
As van de kimrol in een buis gelast niet er bovenop
Knott assen Met waterdichte lagers
Perfecte aluminium lichtbak met stekker, dus afneembaar

Voor meer informatie kunt u een bezoek brengen aan onze opslag, de site bezoeken of contact opnemen met:
VDM Watersport
Schefferweg 3
2678 LB De Lier Westland
Tel: 06-22261293 - Willem
Openingstijden: bezoek voor de juiste openingstijden de site van vdmwatersport.nl
Meer boottrailers: bekijk alle advertenties van de adverteerder

