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Op de HISWA te water te Amsterdam 
wordt de Najad 450 CC geïntroduceerd: 
een modern en prettig zeilend jacht, 
gekenmerkt door licht en ruimte. Aan 
de ontwikkeling van de Najad 450 CC 
ligt de vertrouwde Najad 440 CC ten 
grondslag. Met een aantal verbeteringen 
en vernieuwingen heeft dit geleid tot de 
lancering van de Najad 450 als één van 
de meest prominente modellen. Door een 
aantal innovatieve oplossingen aan dek en 
bovenbouw heeft de nieuwe Najad een 
nog verfijndere uitstraling. De voorsteven 

is gewijzigd om meer lengte en een betere 
gang op ruwe zee te krijgen. Ook werden 
het mast- en zeilplan geoptimaliseerd 
voor het efficiënte gebruik van een 108% 
Genua,  terwijl het zicht aan de lijzijde 
werd verbeterd. Verder is het dekplan 
verruimd en door het beperken van het 
aantal fittings schoner en ruimer. De kuip 
is zowel in lengte als breedte vergroot, 
waardoor het comfort zowel op zee als in 

de haven is toegenomen. Daarbij neemt 
de nieuw ontworpen stuurstand minder 
ruimte in. Bij de indeling van het interieur is 
naast de indeling met twee hutten nu ook 
een drie-huts uitvoering mogelijk. Extra 
lichtinval via de romp zorgt voor meer licht 
in de salon en hutten en geeft het jacht 
een heldere en ruimtelijke uitstraling. 

Najad Benelux 
T: 0111-672341 
www.najad.nl

De eerste twee boten van de nieuwe ‘X range’ van X-Yachts zijn gelanceerd in 
Denemarken. Begin juli is de eerste testvaart uitgevoerd met de X6 en twee weken later 
was de eerste testvaart met de X4. Inmiddels zijn de X4 en de X6 verder getest door 
diverse zeilbladen. Zowel de X4 als de X6 zijn compleet nieuwe ontwerpen die sportieve 
zeileigenschappen combineren met comfort en een ruim interieur. De X4 zal haar eerste 
debuut in Nederland maken tijdens de HISWA te water in Amsterdam van 30 augustus 
tot en met 4 september. Ook is dit jacht genomineerd voor de titel European Yacht of 
the Year in de categorie ‘luxury cruiser’ waarvan de winnaar bekend zal worden gemaakt 
tijdens Boot Düsseldorf in januari 2017. 
 
X-Yachts / T: 036-5369057 / www.x-yachts.nl

Nieuwe Najad 
450 CC op 
HISWA te water

Primeur X4 op HISWA te water

Watersportnieuws | Zeil
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Hanse Yachts presenteert de nieuwe 
Hanse 588. Dit jacht maakt haar debuut op 
Cannes Yachting Festival. Hoogtepunten 
van het exterieur zijn de mast met een 
hoogte van 25,85 meter en een totaal 
zeiloppervlak van 157 m². De tweede 
stag is speciaal ontworpen voor lange 
afstanden. De nieuwe Hanse 588 
beschikt ook over een hydraulisch 
aangedreven rolsysteem, plek voor een 
grote rubberbootgarage (ontworpen voor 
een Williams Tender 280), zwemplateau, 
een comfortabele trap en optioneel over 
een T-top met ingebouwde spots en 

Hanse 588 maakt debuut op
Cannes Yachting Festival

entertainmentsysteem. Daarnaast is het ook 
mogelijk een barbeque met geïntegreerde 
grill, spoelbak en vriezer in de cockpit te 
instaleren. De nieuwe Hanse 588 kan 
worden aangepast aan de specifieke 
wensen van de klant. In totaal heeft 
deze Hanse 72 mogelijke combinaties. 
In Nederland wordt Hanse Yachts 
vertegenwoordigd door West Yachting.

Hanse Yachts 
www.hanseyachts.com 
www.westyachting.com


