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Populaire Amerikaanse jetsboats
nu ook in Europa verkrijgbaar

In Amerika kennen ze de jetboat al jaren als een ideale familiesportboot, maar
in Europa zijn deze snelle boten minder
bekend. Daar komt nu verandering in.
Jetboats.eu uit Nijkerk richt zich, als enige
in Europa, op het importeren van jet aangedreven boten van Yamaha. Dit sportbotenmerk is met sublieme motoren, prima vaareigenschappen en hoogwaardige

afwerking in Amerika al jarenlang
marktleider. Een jetboat kent volgens
Jetboats.eu vele voordelen ten opzichte
van de conventionele sportboten. Zo zijn
ze niet alleen lichter, zuiniger en sneller,
maar behoeven de boten ook minder
onderhoud. Binnen 2,5 seconde varen
de boten in plané. Dit in combinatie met
de enorme wendbaarheid zorgt voor
een sensationele vaarbeleving. Door het
vernieuwende design en de compacte
aandrijflijn is veel ruimte aan boord. Nog
een pluspunt: de geringe diepgang van
maximaal 42 cm. De Yamaha jetboats
worden full options geleverd, zelfs inclusief trailer. De boten zijn leverbaar in 19,
21, en 24 voet. De 19-voeter is er ook
als consoleboot.
Jetboats.eu
T: 085-4019563
www.jetboats.eu

TTH Watersport nieuwe importeur
voor Adventure RIB’s en inflatables
TTH Watersport heeft dit najaar het officiële importeurschap van Adventure RIB’s
en rubberboten binnen Nederland in de
wacht gesleept. Adventure heeft een
complete lijn RIB’s van 2,4 meter tot en
met 6,5 meter en inflatables in alle soorten en maten. De verkoop wordt verzorgd
door Rapid Marine, een aparte bedrijfstak
van TTH Watersport dat zich volledig richt
op de snelvarende boten. Rapid Marine
is zeer blij met de nieuwe uitbreiding van
het assortiment. Adventure boten zijn gemaakt van een hoogwaardige kwaliteit
gelamineerde PVC-materiaal, dat wordt
vervaardigd in Duitsland. Valmex is voorzien van diverse gewenste kwaliteiten
zoals een hoge hechting en een sterke
centrale polyester rip-stoplaag. Het is
ondoordringbaar voor water en lucht en
heeft een extreem lange levensduur. Bovendien is de boot hiermee volledig stabiel bij extreme warmte en kou en goed
bestand tegen het effect van ozon, benzine en olie. Kenmerkend voor het design
van de boten is dat het onderhoud wordt
teruggebracht tot het minimum en tege-

Bayliner gooit het
over een andere
boeg
Bayliner lanceert voor modeljaar 2016
weer een aantal nieuwe modellen; de
Bayliner Element CC6E is daar één
van. De succesvolle Element lijn wordt
hiermee uitgebreid met een betaalbare
Centre Console. Het nieuwe model biedt
veel comfort en is niet alleen ingericht
om mee te vissen, maar is ook uit te
voeren met de stoere wakeboardbeugel. De Bayliner Element CC6E is verder
voorzien van een zelflozende kuip en
als optie is de boot uit te breiden met
een groot zonnedek voor in de boeg.
Het console van de boot is centraal in
de boot geplaatst en is standaard uitgevoerd met een grote gecombineerde
snelheids- en voltmeter en daarnaast
een kleine brandstofmeter. Optioneel is
een dieptemeter en een radio met auxaansluiting en twee speakers leverbaar.
Het stuur is verstelbaar en de schakelhendel is ergonomisch geplaatst. Verder is de console groot genoeg om de
meeste kussens in op te bergen en is
deze af te sluiten met een consolehoes.
Aan weerskanten op de spiegel zijn
twee zwemplateaus gemonteerd waarmee men makkelijk in en uit het water
kan komen. Daarnaast zijn de rugleuningen van de achterzitting klapbaar waarmee het aan boord stappen ook wordt
vergemakkelijkt. Dit model is reeds te
bezichtigen in de showroom van Holland Sport Boat Centre. De boot is leverbaar vanaf € 14.450,- inclusief BTW.
Holland Sport Boat Centre
T: 020-6947527
www.hollandsport.nl

lijkertijd worden de meest strenge veiligheidseisen nageleefd. Daarnaast staan
de boten van Adventure bekend om de
zeewaardigheid en high-speed handling.

TTH Watersport / Rapid Marine
T: 0227-604362
www.rapidmarine.nl
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