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Watersportnieuws | Sloep en sport
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Na de beproefde M530E brengt Oranje-
lijn Maritiem in Amsterdam nu ook de 
M450E (4,58x2,15m) uit. Deze uiterst 
duurzame aluminium sloep met een 
2,5KW Waninge elektromotor is bij uitstek 
geschikt voor grachten en meren. De 
zelflozende romp is speciaal ontworpen 
voor elektrisch varen. De sloepen van 
Oranje-lijn Maritiem zijn uitstekend 
manoeuvreerbaar en de stuurman heeft 
een prima zicht. Afhankelijk van de 
motorafstelling is het mogelijk om er 
8 tot 16 uur mee te varen, voordat de 
accu’s weer opgeladen moeten worden. 
Overigens heeft de bestuurder geen 
vaarbewijs nodig.
De krachtige aluminium sloepen zijn 
uitgerust met schroefasaandrijving en 
een grote bronzen schroef, die rondom 
beschermd wordt. De ruime sloepen 
zijn vergelijkbaar met de bekende 

JETBOATS.EU richt zich, als enige 
in Europa, op het importeren van jet 
aangedreven sportboten. Naast de 
jetboats van Yamaha vertegenwoordigt 
het bedrijf uit Nijkerk nu ook de modellen 
van Scarab. Yamaha is in Amerika al 
jarenlang marktleider van de zogeheten 
jetboats. Met sublieme motoren en 
een hoogwaardige afwerking zijn de 
Yamaha jetboats grensverleggend. 
De Yamaha jetboten zijn standaard 

compleet uitgerust en verkrijgbaar 
van 19 tot en met 24 voet. Ze worden 
naar keuze uitgevoerd met één of twee 
motoren met 180 tot en met 360 pk. 
Het legendarische merk Scarab is 
sinds een aantal jaren weer actief en 
richt zich, net als Yamaha, op de jet 
aangedreven sportboten. De Scarab 
jetboten zijn verkrijgbaar van 16 tot en 
met 25 voet en zijn één- of tweemotorig 
uitgevoerd met een vermogen tussen 

de 150 en 500 pk. Beide merken staan 
voor kwaliteit, hoogwaardige afwerking 
en de vele voordelen van een jetboot 
ten opzichte van de conventionele 
sportboten. Jetboots zijn niet alleen 
lichter, zuiniger, sneller, wendbaarder 
en exclusiever, ook vragen ze minder 
onderhoud en zijn ze veiliger door 
het ontbreken van een schroef. 
Binnen 2,5 seconde varen de boten 
in plané. Dit in combinatie met de 
enorme wendbaarheid zorgt voor een 
sensationele vaarbeleving.
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JETBOATS.EU nu leverancier 
van Yamaha én Scarab jetboten

Oranje-lijn Maritiem introduceert nieuwe duurzame M450E sloep
dieselsloepjes, maar dan voordeliger 
en milieuvriendelijker. Doordat de motor 
onder de vloer is geplaatst vaart de sloep 
stiller. De tendersloepen zijn gemaakt 
van lichte, recyclebare materialen en 
produceren geen CO² uitstoot. De 
M450E is geheel vaarklaar leverbaar 
vanaf € 12.795,-. De sloep van Oranje-
lijn Maritiem kunt u personaliseren met 
ondermeer kussens, een buiskap, 
zonnedek, radio, een GPS-functie 
met antidiefstal volgsysteem en een 
zwemtrapje. De Oranje-lijn sloepen 
zijn ontwikkeld en geproduceerd 
in samenwerking met M. Waninge 
Yachtdevelopment in Lemmer te 
Friesland.
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