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

Seafury presenteert gloednieuwe  
Seafury Hawker Tender 725

Het Amerikaanse sportbotenmerk Sea Ray 
brengt voor het vaarjaar 2017 de nieuwe 
Sea Ray SPX 230 en de Sea Ray SLX 230W 
op de markt. Beide boten werden aan 
het publiek getoond op Boot Düsseldorf. 
De Sea Ray SPX 230 is een goed te 
manouvreren boot met de binnenruimte 
van een 25 voeter op een buitenmaat 
van 7 meter. Deze ruime bow-rider wordt 
uitgevoerd met een geheel nieuwe V-6 
motor met 250 pk, die de gebruikelijke 
V-8 in dergelijke boot vervangt. Een V-6 
bouwt korter, geeft meer binnenruimte 
en is lichter van gewicht dan een V-8 en 
dat zorgt voor de grotere wendbaarheid. 
Daarbij is de boot goed trailerbaar. Het 
andere model, de Sea Ray SLX 230, is 
met name ideaal voor wakesurfers. Op 
een speciaal board surft een wakeboarder 
op de golf achter de boot, zonder lijnen 
in handen te hebben. Sea Ray ontwierp 
een boot speciaal voor deze nieuwe sport. 
De Sea Ray SLX 230 W is afgeleid van 
de Sea Ray SLX 230, maar bevat toch 
ook kenmerkende verschillen. Omdat de 
standaard hekaandrijving te gevaarlijk is 
voor de wakesurfer die zich vlak achter 
de boot beweegt, is de motor bij de SLX 
W 230 achterstevoren geplaatst met 

een V-drive. Ook ligt de romp dieper en 
maakt deze met twee speciale verstelbare 
vinnen een doorlopende golf achter de 
boot. Een ballast-systeem maakt het 
mogelijk de golf verder te verfijnen. Verder 
is de boot voorzien van geavanceerde 
besturing, met optioneel een boeg- en 
hekschroefbesturing gecombineerd 
in een joystick. De standaard 4.5 liter 
V6 met 250 pk of de optionele 6.2 liter 
V-8 met 320 pk zorgen voor soepele 

acceleratie. In Nederland wordt Sea 
Ray vertegenwoordigd door Kempers 
Watersport en Holland Sport Boat Centre.
 
Kempers Watersport 
T: 0172-503000 
www.kemperswatersport.nl 
 
Holland Sport Boat Centre 
T: 020-6947527 
www.hollandsport.nl

Sea Ray introduceert SLX W 230 voor wakesurfers

Seafury uit Katwijk aan de Rijn start 2017 met de introductie van een nieuw model. 
Na ruim een jaar denken, tekenen, ontwikkelen, bouwen en afbouwen is de Seafury 
Hawker Tender 725 gereed. Het nieuwe model is een aanvulling op de huidige 
modellijn, bestaande uit een uitgebreide range aan Seafury-sloepen en de Hawker 
Tender 800. Standaard wordt de Seafury Hawker Tender 725 geleverd met een Vetus 
28 pk diesel motor. Motoren tot 190 pk behoren tot de opties. Ook is het mogelijk om 
elektrisch te varen. Net als bij de andere Seafury-modellen is bij de Hawker Tender 
725 gezorgd voor een stabiele en koersvaste romp, wat comfortabel vaart en prettig 
aanvoelt bij het manoeuvreren. Standaard wordt de Hawker Tender 725 uitgerust met 
onder meer een hydraulische besturing, kussenset inclusief rugkussens, een Stazo 
stuurwiel van 80 cm, een luxe buiskap inclusief schaamschot, navigatieverlichting, 
flexiteek op de motorkist en het 
zwemplateau, 12V koelbox en een 
chemisch toilet. Daarnaast zijn tegen 
bijbetaling ook extra luxe opties mogelijk, 
zoals een radio/bluetooth audio systeem, 
kuipverlichting, een vast toilet, koellade, 
verwarming, Raymarine navigatie of een 
skipaal. Proefvaren kan op afspraak 
vanaf de werf in Katwijk aan de Rijn. 
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