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Alfastreet Marine, de producent van 
Energy sloepen en tenders, heeft Jacht-
makelaardij Lemmer Nautic aangewe-
zen als haar nieuwe distributeur voor de 
Benelux. Hiermee biedt de jachtmake-
laar uit Lemmer de Energy 18 aan, een 
fraai vorm gegeven sloep van Italiaans 
ontwerp. De demoboot van de Energy 
18 is een volledig elektrisch aangedreven 
sloep. Opvallend kenmerk is de optio-
nele hardtop. Dit elektrisch aangedreven 
hydraulische dak dekt de sloep in geslo-
ten toestand geheel af. Al varende kan 

Het Zweedse merk Crescent, pionier op 
het gebied van door buitenboordmoto-
ren aangedreven sloepen en tenders, 
heeft met de 6.9 Sport Tender nu ook 
een sportief model op de markt ge-
bracht. De jongste Crescent-telg is zeer 
compleet uitgerust, bezit uitstekende 
vaareigenschappen en kent een voor 
haar lengte zeer ruime rondzit. Net als de 
andere modellen van Crescent is deze 
tender uitgerust met een bun waarin een 
buitenboordmotor is ondergebracht. 
Deze Crescent 6.9 Sport Tender wordt 
geleverd in combinatie met een Yamaha-
buitenboordmotor. Dankzij het geraffi-
neerde ontwerp van de romp heeft deze 
nieuwe tender prima vaareigenschap-
pen, ongeacht de keuze voor een laag of 
hoog vermogen motor. Daarnaast is de 
boot standaard uitgerust met onder an-
dere teaklaminaat vloerdelen, bescher-
mende kabelaring, een ruimte voor een 
toilet, een groot zonnebed, een luxe kus-
senset en een tweedelige cabrioletkap. 
Verder beschikt de Crescent 6.9 Sport 
Tender over een groot zwemplateau dat 
via de trap aan stuurboordzijde veilig en 
gemakkelijk toegankelijk is. De Crescent 
6.9 Sport Tender is CE-categorie C ge-
certificeerd voor maximaal 8 personen.

Yamaha Motor
www.yamaha-motor.eu

Damarin levert snelste 
Damarin 732 Xtender ooit op

Lemmer Nautic nieuwe dealer 
van Energy 

Yamaha Marine 
introduceert de 
Crescent 6.9 
Sport Tender

het dak op de gewenste hoogte worden 
gezet waarbij ook stahoogte mogelijk is. 
Ook de CE-B gecertificeerde Energy 23 
is bij Lemmer Nautic verkrijgbaar. Deze 
is standaard voorzien van een ruime 
cabine met een dubbel bed van 2,15 
meter, een keuken met koelkast en een 
zonnedek. Ook op deze boot is de hy-
draulische hardtop toepasbaar. 

Lemmer Nautic
T: 0514-564994
www.lemmernautic.nl
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Het is de jubileumeditie van de Damarin 
tendersloep: de Damarin 732 Xtender. In 
april werd een extra vlot model te water 
gelaten. Het team is trots op de prestatie: 
“Wat een belevenis! Dit is de snelste Da-
marin ooit. Met een Yanmar 110 pk com-
mon rail diesel behaalt de boot een snel-
heid van maar liefst 40 kilometer per uur.” 

Kijk voor meer watersportnieuws op:

De vaarprestaties van het nieuwe model 
zijn ook op video vastgelegd. Wie de boot 
in actie wil zien, kijkt op de Facebookpa-
gina van de werf of op www.bootaanboot.nl.

Damarin
T: 0182-515386
www.damarin.nl


