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Double Jetski 1500 -13''- 440
geremd 1 as

• Boot Type: Waterscooter
• Uniek GYRO Roller Systeem: Nee
• Bruto Gewicht: 1500 kg
• Laadvermogen: 1150 kg
• Wiel grootte: 13 inch
• Rollerbaan: 2 x 2 x 7
• Lengte trailer: 440 cm
• Assen: 1 As
• Breedte trailer: 230 cm
• Kantelbaar: nee
• Geremd: Ja
• Trailer Gewicht: 350 kg

  

  

 

 

€4.404,63
€3.640,19 excl. BTW

Vanclaes Double Jetski geremde trailer 

De Vanclaes Double Jetski geremde trailer is geschikt voor twee Waterscooters of twee Jetski’s.

De bedrading is netjes in het basisframe weggewerkt en wordt middels een 13 polige (type Jaeger) stekker op de
stekkerdoos van uw auto aangesloten. Het gehele basisframe van deze boottrailer alsmede de stalen delen van
het laadsysteem en de lierpaal zijn volledig vervaardigd uit roestvast staal.
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Door het gebruik van roestvast staal in plaats van het in de markt gebruikelijke thermisch verzinkte staal, hebben
de Vanclaes trailers het voordeel dat deze veel lichter zijn met een vaak zelfs nog sterker en robuuster chassis.
Dus naast de enorme kwalitatieve en esthetische voordelen van dit veel luxere en mooiere materiaal is ook een
gewichtsbesparing van +/- 25% een feit, wat resulteert in een hoger laadvermogen en meer mogelijkheden voor
het aanbrengen van fijne en praktische opties die u zowel tijdens het rijden als ook op de trailerhelling gaan
helpen.

Deze trailer beschikt over vaste 100% waterdichte LED verlichting beschermd door een RVS kap. U hoeft dus
niet eerst de verlichting van de trailer te verwijderen alvorens de Waterscooter of Double Jetski te water te laten.

De thermisch verzinkte en vervolgens antraciet gepoedercoate geremde aslijn is van het Duitse topmerk WAP en
is voorzien van RVS waterresistente compact lagers. Wanneer u kiest voor de optie schijfremmen worden er
standaard ook 100% waterdichte olielagers geleverd. Tevens is de oplooprem standaard, na de thermische
verzinking, antraciet gepoedercoat.

De Vanclaes kimrollen op rail zijn vervaardigd van kunststof en zijn 100% kras- en streepvrij.

De boegsteunen kunt u gemakkelijk in hoogte verstellen.

De automatisch geremde luxe veiligheids handlieren worden standaard geleverd met een degelijke lierband.

Bij alle geremde Vanclaes wegtrailers zitten de kosten voor het verplichte C.O.C. document, de
verwijderingsbijdrage voor de banden, het kentekenbewijs en de kentekenplaat al bij de prijs
inbegrepen. Wel zo compleet en geen verrassingen achteraf.

Let op: Het te naam stellen van een boottrailer alsmede het overschrijven bij de verkoop kan
administratieve kosten met zich meebrengen.

Art. # Omschrijving Incl. BTW Excl. BTW

> 402100 Excelleron GYRO 500 - 13" - 450 ongeremd 1 as €3.216,24 €2.658,05

> 401608 Boat buckle RVS per stuk €105,74 €87,39

> 401537 Opstapje boven het spatbord €152,98 €126,43

> 401591 Tempo 100 certificaat (DU) €45,00 €37,19

> 401516 Opstapje RVS met anti-slip €105,50 €87,19

> 401605 Spanband 50 mm met haak €47,48 €39,24

> 401531 Nano coating 1 as trailer €290,12 €239,77

> 401604 Kunststof opbergbox met houder €157,19 €129,91

> 401570 Tempo 100 certificaat (NL) €205,72 €170,02

> 401610 Wielkegset inclusief houders €47,48 €39,24
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Art. # Omschrijving Incl. BTW Excl. BTW

> 401508 Light Processor Plug & Play €167,74 €138,63

> 401522 Spoelsysteem 1 as bij trommelrem €184,62 €152,58

> 401513 Electrische lier inclusief accubak en accu, 2000kg €1.328,24 €1.097,72

> 401588 Reservewiel houder standard 1500 €63,31 €52,32

> 401666 Bescherm kappen verlichting driehoek L+R €131,88 €108,99

> 401615 Intake- en afstelpakket 1 as €553,88 €457,75

> 5090000075 Drijvende centreerpalen €342,88 €283,37

> 401546 Fixed Lock Type C < 3000kg geremd €258,48 €213,62

> 401632 Loopplank 525 trailer gyro €585,53 €483,91

> 401674 Afstandsbediening - elektrische lier €125,55 €103,76

> 401611 Bandenspanning monitor system 1 as €220,50 €182,23

> 401574 Reservewiel 13" 5 gats platte hoge druk band €114,99 €95,03

> 401660 Zwarte in plaats van oranje spatborden 1 as 13" €0,00 €0,00

> 401650 Alu velgen upgrade 1 as 13 inch platte hoge druk €284,85 €235,41

> 401576 Reservewiel 13" 5 gats platte hoge druk
aluminium €257,42 €212,74


