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Nieuwe Axopar
37SC Sports Cabin
op Boot Düsseldorf
In 2014 introduceerde het Finse merk
Axopar de Axopar 28, die vervolgens drie
prestigieuze titels in de wacht sleepte.
Daarna volgden de Axopar 24 en 37, die
voor het eerst werden getoond op Boot
Düsseldorf in januari 2016. En ook dit jaar
toont de werf een primeur op deze grote
Europese boatshow. Komende editie van

Boot Düsseldorf zal Axopar de gloednieuwe
Axopar 37SC Sports Cabin presenteren.
Volgens de werf en haar dealers een
welkome aanvulling op de 37 Cabin, 37
AC, 37 T-Top en 37 Sun-Top. Ook deze
Axopar bevat de typische kenmerken:
betaalbaar, spannend, snel, veelzijdig,
aangedreven door een buitenboordmotor
en met een modulair dekontwerp met
accommodaties op verschillende niveaus.
De 37SC Sports Cabin is daarbij nog iets
slanker, sportiever en avontuurlijker. Met
twee 300 pk buitenboordmotoren bereikt
het nieuwe model al snel de 40 knopen.
De werf geeft aan trots te zijn op het sexy,
ultra moderne en onderscheidende design,
dat gecombineerd is met praktische zaken
als veilig en gemakkelijk instappen, extra
bescherming tegen weer en wind en een
hoge mate van comfort. De boot leent zich
met het ruime achterdek goed voor duikers
en vissers. En gezien de grote zonnebedden
is ook duidelijk aan de zonaanbidders
gedacht. Met het verschuifbare canvasdak
en de dubbele schuifdeuren heeft deze
sportieve cruiser een extra open karakter De
verwachte vanafprijs is € 80.000,- af fabriek,
exclusief BTW en motor. In Nederland wordt
Axopar vertegenwoordigd door Kempers
Watersport.
Kempers Watersport
T: 0172-503000
www.kemperswatersport.nl

JETBOATS.EU: “Jet-aangedreven
sportboten hebben de toekomst”
JETBOATS.EU uit Nijkerk is de enige leverancier in Europa van Yamaha jetboten.
Daarnaast levert zij ook de Scarab jet-aangedreven sportboten in Nederland. Een jetaangedreven sportboot heeft volgens JETBOATS.EU nogal wat voordelen ten opzichte
van de conventionele inboard, z-drive en outboard boten. Zo zijn deze veiliger door het
ontbreken van een schroef en hebben ze meer binnenruimte en een geringe diepgang
vanaf 30 cm waarmee het vaargebied wordt vergroot. Daarnaast hebben de boten een
sensationeel vaargedrag, vragen ze minder onderhoud en zijn de jetboats zuiniger, lichter,
wendbaarder en exclusiever. Alle 2017-modellen van Yamaha en Scarab zijn leverbaar.
Van 16 tot en met 26 voet, inclusief wakeboardversies met ballastsystemen en zelfs
consoleboten. Zo nu en dan horen de dealers van JETBOATS.EU vooroordelen over
‘jetboten’. Jan Praster van JETBOATS.EU heeft daar een helder antwoord op: “Wees
gerust, dat was in de jaren tachtig! De huidige boten van Yamaha en Scarab zijn voorzien
van ultramoderne aluminium 4-takt motoren die voldoen aan de hoogste eisen inzake
uitstoot, betrouwbaarheid, efficiëntie, onderhoud, geluid en verbruik.” De jet-aangedreven
boten van Yamaha en Scarab zijn te zien op www.jetboats.eu.
JETBOATS.EU | T: 085-4019563 | www.jetboats.eu

Nauta Maritiem nu importeur
van Crescent Allure
Sinds 1 december 2016 is Nauta Maritiem importeur van de sloepen en tenders van
Crescent Allure. Na jarenlang dealerschap heeft Nauta Maritiem het importeurschap
overgenomen van Yamaha Motor Nederland. Het oude Zweedse familiebedrijf Cremo
produceert de Crescent Allure sloepen al vanaf eind jaren negentig. De Allure sloepen
staan vooral bekend om de sloep met de buitenboordmotor. Dat blijft uiteraard zo, maar
nieuw is dat de Crescent Allure sloepen en tenders nu ook in diesel- en elektro-uitvoering
te verkrijgen zijn.
Nauta Maritiem | T: 071-5892606 | www.nautamaritiem.nl
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