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Met een passie voor metaal en liefde 
voor watersport ontwierp het Neder-
landse metaalbewerkingsbedrijf Esteq 
een aluminium motorboot. De boot is 
drie keer lichter dan wanneer deze in 
metaal zou zijn uitgevoerd en is toch 
ook zeer krachtig. Daarbij heeft de ten-
der de souplesse van een lichtgewicht. 
De bestuurder profiteert van snelheid 
en manoeuvreerbaarheid en daarnaast 

Williams Sportjet: serieus vermogen onder handen

Hollands metaalbedrijf creëert aluminium tender ALUQA

is de aluminium tender ook praktisch 
onderhoudsvrij. De ALUQA is geschikt 
voor gezelschappen tot tien personen. 
Haar krachtige Volvo dieselmotor heeft 
een laag geluidsniveau. Indien het nog 
stiller moet zijn, dan is de ALUQA ook 
uit te voeren met een hybride motor. De 
ALUQA wordt binnen vier maanden na 
opdracht door vakmensen geheel met 
de hand vervaardigd en wordt volledig 
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Williams en BRP zijn een samenwerking 
gestart om RIB-klanten een geavanceerd 
propulsiesysteem en bootset te bieden. 
De Williams Sportjet-serie is voorzien 
van dit Rotax 4-TEC jetpropulsiesysteem 
met een hoog vermogen, waarmee een 
indrukwekkende prestatie wordt gecom-
bineerd met uitstekende veiligheid. Met 
slechts één beweging van de gashendel 
ontstaat een krachtige snelheid die voor 
een adembenemende vaart zorgt. Daarbij 
kan de boot nauwkeurig bestuurd worden 
en is deze ook zeer stabiel en gemakkelijk 
wendbaar op lage snelheden. Het instru-
mentenpaneel van de Sportjet voorziet de 
bestuurder van volledige informatie om 
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de tender effectief te besturen. De boot 
is verkrijgbaar in 2 maten: de Sportjet 
460 en Sportjet 520. Beide boten zijn te 
bezichtigen bij Delta Watersport aan de 
Kabbelaarsbank in Ouddorp (Marina Port 
Zélande).

Delta Watersport
T: 0111–672874, www.deltawatersport.nl

naar wens samengesteld en uitgevoerd. 
Optioneel is de apparatuur die de boot 
op afstand laat uitlezen op het vlak van 
service en onderhoud. Desgewenst is de 
staat van de ALUQA door de eigenaar 
via een tablet te benaderen. 
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