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Botenservice Tatje lanceert moderne T-Liner 7.60 Cabin Hybride
een 110pk Yanmar Common Rail diesel
waarmee een snelheid van ongeveer
30 tot 35 km per uur bereikt kan gaan
worden. Dit model biedt slaapplaatsen
voor 2 tot 4 personen en beschikt over
een afgesloten toilet.
Botenservice Tatje
T: 0172-571670
www.botenservicetatje.nl
Op de HISWA te water in Amsterdam
presenteerde Botenservice Tatje uit
Nieuwkoop onlangs haar nieuwste model:
de T-Liner 7.60 Cabin Hybride. De T-Liner
is de moderne versie van de succesvolle
watertaxi, welke de Gebroeders Tatje
destijds voor Hotel New York in Rotterdam
hebben gebouwd. Door de aluminium
romp en de ronde ramen heeft het schip
een moderne uitstraling gekregen en
door het gebruik van teakhouten details
is tegelijkertijd het klassieke karakter
behouden. De boot wordt geheel naar
wens van de eigenaar afgebouwd en is
van alle gemakken voorzien. De T-Liner
onderscheidt zich door het grote schuifluik

in het dak. Het gebruiksgemak van het
open en dicht doen maakt het mogelijk
om het gehele jaar met deze boot te
varen. Voor de koudere maanden is een
standkachel met ringverwarming aan
boord aanwezig. Standaard wordt de
boot geleverd met een 45pk Yanmar
Common Rail diesel. Daarnaast is het ook
mogelijk om een volledig elektrische of
hybride uitvoering te bestellen. Als dealer
van Yanmar dieselmotoren en Bellmarine
elektrosystemen heeft Botenservice Tatje
alle benodigde expertise in huis. Daarbij
blijft de werf actief met nieuwe modellen.
Op dit moment wordt er gebouwd aan
de T-Liner 8.50 Cabrio. Deze boot krijgt

JETBOATS.EU presenteert 2017-modellen
van Yamaha jetboten

JETBOATS.EU uit Nijkerk is de enige leverancier in Europa van Yamaha jetboten. Vanaf nu
staan alle modellen voor 2017 met uitgebreide specificaties op de website www.jetboats.eu.
Wat het meest opvalt is dat Yamaha in de 21-voet range voor 2017 zelfs vijf verschillende
modellen uit brengt. Deze modellen zijn allen voorzien van de welbekende ‘articulated
keel’ , wat manoeuvreren op lage snelheid nog beter maakt. Tevens zijn alle 21-voeters
voorzien van het alom geprezen Connext-systeem, dat te bedienen is met een touchscreen
of draaiknop. De SX210 en AR210 zijn voorzien van de splinternieuwe TR-1 High Output
Yamaha motoren voor geweldige prestaties, betrouwbaarheid en efficiëntie. De nieuwe
2017 kleurstellingen van de Yamaha jetboten stralen luxe en sportiviteit uit. Er zijn diverse
redenen om voor een Yamaha jetboot te kiezen. Bijvoorbeeld doordat ze lichter, zuiniger,
sneller, wendbaarder en exclusiever zijn dan de huidige conventionele boten. Daarnaast zijn
ze goedkoop in onderhoud en veilig door het ontbreken van een schroef. Yamaha boten zijn
compleet uitgerust en standaard voorzien van een trailer. De boten zijn verkrijgbaar vanaf
€ 41.999,- met een lengte van 19 tot en met 24 voet.

Rapsody Yachts toont
nieuwe Rapsody
Tender met koffiebar
Rapsody Yachts uit Heeg lanceert een
nieuw jacht; de Rapsody Tender. De
gloednieuwe tender is een elegant en
ruim schip, gebouwd voor varen met
snelheid en klasse. Het onderwaterschip
is ontwikkeld om naast snel, ook veilig
en zonder spray te varen. Dit samen met
een sterke Volvo Penta dieselmotor zorgt
voor een topsnelheid van 34 knopen. De
modernste maritieme technologieën zijn
in de Rapsoy Tender toegepast. Zo is er
nauw samengewerkt met Volvo Penta
om het nieuwe Battery Management
System te implementeren. Met dit
systeem is het mogelijk om met een
druk op de afstandsbediening de boot
volledig vaarklaar te maken. Ook aan het
interieur van de Rapsody Tender is veel
aandacht besteed. Zo is onder meer in
de stuurconsole een ruim toilet geplaatst,
zowel voor- als achterin zijn ruime
zonnebedden te creëren en standaard
zitten er twee ijskasten aan boord om
drankjes heerlijk koud te houden. Een
ander punt van comfort is de baristakoffiebar welke aan de zijkant is geplaatst.
Rapsody Yachts
T: 0515-444550 / www.rapsody.nl
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