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Elling kondigt nieuwe E6 aan

De Nederlandse botenbouwer Neptune
Marine kondigt haar nieuwe model aan:
de Elling E6. Deze 65-voeter is het resultaat van 17 jaar onderzoek en wordt
de grote broer van de Elling E3 en E4.
Het nieuwe model is met haar 65 voet
(19.80 meter) lengte nog ruimer en is
ongekend luxe. Het jacht is te herkennen aan de elegante gestroomlijnde look,
zoals we die van Elling gewend zijn. Het
jacht is CE-categorie A gecertificeerd
waarmee een Atlantische oversteek geen
probleem mag zijn. Opvallend is de aandacht voor veiligheid aan boord. Zo is er
een reddingsboot voor noodsituaties, is

de romp voorzien van extra versterking
om de boot te beschermen tegen stoten
en biedt de extra motor met afzonderlijke
brandstoftank alle hulp om thuis te komen in het geval van een motorstoring.
Ook is er speciale warmte-isolatie voor
gebruik onder extreme klimatologische
omstandigheden. De maximale snelheid
van dit superjacht is 18 knopen. De Elling
E6 heeft een zeer laag brandstofverbruik
bij rompsnelheid en kent naar verwachting lage onderhoudskosten. Ook het
geluidsniveau is minimaal. Zelfs op topsnelheid, zal het niveau in de salon en
stuurhut niet boven de 70 dBa uitkomen.
Dankzij serieproductie en standaardisatie
kent de Elling E6 een prima prijs-kwaliteitsverhouding. De eerste tewaterlating
wordt verwacht in mei 2016.

Indrukwekkende
fotoshoot met
dertien Linssen
jachten
Jonkers Yachts uit Scharendijke heeft
deze zomer de grootste vloot Linssen
schepen gefotografeerd. Dit gebeurde
vanuit de lucht met een helikopter. Met
maar liefst 45 Linssen klanten uit Nederland en België werd op 13 Linssen schepen een tocht gemaakt over de Oosterschelde. De foto’s werden gemaakt door
Dick van der Veer fotografie. De vrijdagavond voorafgaand aan de vlootschouw
werd er een borrel aangeboden door
Jonkers Yachts, de dealer van Linssen
Yachts in Zeeland. Daarna werd een diner geserveerd in Zierikzee. Op zaterdag
werden de jachten op de gevoelige plaat
vastgelegd. Volgend jaar wordt de traditie
voortgezet, dan verwacht Alexander Jonkers zelfs een vlootschouw van minimaal
25 Linssen schepen te begeleiden.
Jonkers Yachts
T: 0111-673330
www.jonkers.org

Neptune Marine Shipbuilding
T: 0418-673103
www.elling-yachts.com

Kuster jachten krijgen nieuwe look

Het in april overgenomen Consonant
Yachts zal vanaf nu de naam Kuster
Yachts dragen. “De Kuster jachten zijn
alom bekend maar vaak kennen mensen de werfnaam Consonant Yachts niet.
Door nu de naam Kuster Yachts aan te
nemen willen we onze herkenbaarheid
op nationaal en internationaal niveau
versterken” aldus Sipko van Sluis, directeur Kuster Yachts. Om de nieuwe naam
kracht bij te zetten zal de werf ook een

nieuwe Kusterlijn introduceren. Alle modellijnen van 31 tot en met 47 voet worden vernieuwd en krijgen allemaal de
naam Kuster. De nieuwe Kuster schepen
krijgen een strakker lijnenplan en een
meer eigentijdse uitstraling zowel qua
exterieur als interieur. Daarnaast is de
rompvorm onder de loep genomen zodat er met hetzelfde vermogen zuiniger
kan worden gevaren. Het meeste populaire model, de Kuster A-38, is als eerste
aan de beurt. De Kuster A-38 krijgt een
nieuwe look, een verlengd dak en een
standaard doorgang in de kuip naar een
zwemplateau.

Kijk voor meer watersportnieuws op:

Kuster Yachts
T: 0517-391054
www.kusteryachts.nl
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