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Isloep introduceert de nieuwe
Rapida 777 op de HISWA te water
777 onder alle omstandigheden stabiel
en makkelijk bestuurbaar. De Rapida
777 is de vierde boot die wordt toegevoegd aan de Rapida productlijn. Al deze
schepen worden gekenmerkt door een
attractief strak design en een praktische
indeling met onder meer een groot zonnebed op het achterdek, dat flexibel in
te delen is. De boot wordt standaard geleverd met een groot aantal extra’s, zoals een uitgebreid teak- en RVS-pakket,
een comfort- en veiligheidspakket, een
koelkast, toilet en een vlaggenstok. De
Rapida 777 is te zien op de HISWA te
water 2015 op standnummer D.16.
Isloep
T: 0172-416763
www.isloep.nl
Ook dit jaar brengt de firma Isloep een
nieuwe innovatieve tender op de markt:
de Rapida 777. Deze boot wordt gekenmerkt door zijn veelzijdige karakter. De
nieuwe Rapida is een boot om heerlijk
mee te cruisen met gasten, maar ook
om sportief te gebruiken. Deze tendersloep kan namelijk uitgerust worden met
zowel een stille motor voor het loungen op plassen en meren, als met een
grotere motor tot wel 180 pk, die de
Rapida 777 opstuwt tot snelheden over
de 50 km per uur. Door het speciaal ontworpen onderwaterschip blijft de Rapida

Nieuw bij Ariadne Marine:
de e-bootmotor

Williams en BRP
kondigen nieuwe
serie RIB’s aan
Williams Performance tenders, producent van meer dat 700 boten per jaar,
heeft een nieuw, langlopend contract
getekend met motorfabrikant BRP.
Na het succes van de Williams Sportjet range – aangedreven door BRP’s
Rotax 4-TEC 150 en 200 pk motoren –
zal BRP nu ook de kleinere en lichtere
Rotax ACE jet aandrijfsystemen ontwikkelen. Dit voor een spannende, nieuwe
reeks van jet-aangedreven rigid inflatable boats (RIB’s), die zal worden onthuld
in het begin van 2016. De nieuwe serie
is ontworpen om de bestaande Turbojet, Dieseljet en Sportjet modellen aan
te vullen. Mathew Hornsby van Williams
Performance Tenders licht toe: “Wij zijn
ongelooflijk blij met de prestaties van de
BRP-aangedreven Sportjets. BRP wordt
gezien als een van de meest succesvolle
producenten wereldwijd en deze samenwerking resulteert niet alleen in een nieuwe reeks modellen van Williams, maar
helpt ook bij een wereldwijde motorservicedekking voor onze nieuwe en bestaande klanten.” Delta Watersport is de
Nederlandse dealer van Williams
Performance tenders.

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

geavanceerde en compacte systeem.
Met electronische controle, beveiliging en
zelfherstel. We zijn ook begonnen onze
franchise vloot om te bouwen met deze
e-motoren.”
Ariadne Marine
T: 020-6627838
www.electrisch-varen.nl

Ariadne Marine, bekend van onder meer
de Ariadne Sloep, richt zich steeds meer
op elektrisch varen. Recent is zij aangesteld als groothandel voor de e-bootmotor. Directeur Hans Stam van Ariadne
Marine licht toe: “Dit is ‘s werelds meest
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