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Indrukwekkende upgrade voor Dominator Ilumen 26M

Het ontwerp van de Dominator Ilumen
26M heeft een indrukwekkende innovatie
ondergaan. Het jacht is niet alleen luxer
dan in het oorspronkelijke ontwerp, ook
de omvang van het jacht is aangepast.
Met het zwemplatform meegerekend
meet de Dominator nu bijna 28 meter,
waardoor het jacht onder de nieuwe,
passende naam Dominator 28M wordt
gelanceerd. De nieuwe Dominator Ilumen 28M wordt door de werf aangekondigd als ‘de geboorte van een nieuwe
standaard in het luxe segment.’ Angela
Pernsteiner van Dominator licht toe: “De
afgelopen jaren is er veel veranderd in
de botenmarkt. Eigenaren eisen méér,
zoals grotere, comfortabelere en luxere
woonruimtes, verfijnde sfeerverlichting,
betere voorzieningen, maar ook een lager brandstofverbruik, uitstoot en lagere
onderhoudskosten. We hebben deze
veeleisende normen op een uitzonderlijke wijze samengevoegd met onze eigen

ontwerpen en ontwikkelingen in de filosofie van de Ilumen-serie.” Het resultaat van
dit inspirerende ontwikkelingsproces is
de Ilumen-serie, waarvan de 28, 32 en 36
modellen een nieuw tijdperk in luxe jachten zullen vertegenwoordigen, zo laat de
werf weten. Bij deze zeegaande jachten
wordt geavanceerde technologie gecombineerd met een indrukwekkend externe
design en een stijlvol en comfortabel interieur. De jachten zijn in samenwerking
met AM Yacht Design ontworpen. Bij de
28M heeft Alberto Mancini van AM Yacht
Design diverse luxe materialen gebruikt,
zoals ebbenhout en zebranohout, mat eiken, zijde en zacht nubuck leer. In Nederland wordt Dominator vertegenwoordigd
door Jonkers Yachts.

Jonkers Yachts
T: 0111-673330
www.jonkers.org

Dockmate introduceert next generation draadloze bediening
Drie jaar na de introductie kondigen de
makers van Dockmate nu de nieuwe generatie draadloze bediening aan. Moeiteloos en veilig manoeuvreren in elke situatie. Gebaseerd op meer dan veertig jaar
ervaring in de watersport investeerden de
mensen van Dockmate in de ontwikkeling
van een nog veelzijdiger bedienings- en
controlemiddel voor aan boord. De layout van de nieuwe zender blinkt uit in
eenvoud en gebruikersgemak. De bediening is intuïtiever geworden en van binnen
is de elektronica op het heden en de toekomst aangepast om de nieuwste technieken te blijven ondersteunen. Sinds de
introductie is de Dockmate volledig herontwikkeld door te luisteren naar de gebruiker en zijn wensen. De Dockmate kan

nu op drie verschillende manieren worden
aangesloten op de motoren: analoog, digitaal via CanBus technologie en direct
op de koppeling. In dat laatste geval is de
Dockmate rechtstreeks aangesloten op
de keerkoppeling via een speciaal ontwikkelde interface en wordt het CanBus
systeem volledig omzeild. Hiermeeworden mogelijke problemen voorkomen en
blijft de garantie op de motor van toepassing. Daarnaast is de nieuwe Dockmate
uitgerust met extra functies zoals een waterdichte zender met verzonken onderdelen en rubberen afwerking, een modulaire
opbouw van de ontvanger waardoor elke
ontvanger volledig kan worden aangepast aan de gebruikte apparatuur en een
paniekfunctie met nooduitschakeling op
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de zender. De nieuwe Dockmate is te
koop vanaf € 2500 ex. BTW. Dockmate
producten worden binnen Nederland
gedistribueerd door Exalto Industrie- en
Handelsonderneming b.v.
Exalto Industrie- en Handelsonderneming
T: 0184-615800
www.dockmate.eu
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