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COBRA
NAUTIQUE 7.7

JOIN THE
ADVENTURE

Afmetingen: 7.70 x 2.55 m
Gewicht: ca. 1500 kg (zonder motor)
Motorisering: 200 tot 300 pk
CE-categorie: B
Max. aantal personen: 11
Prijs: vanaf € 80.000,- (incl. BTW en
200 pk buitenboordmotor).
Nieuwwaarde geteste boot:
€ 101.670,-

Toilet aan boord

Ontdek de Cobra
Nautique 7.7

de excellente Britse allrounder

Een pluspunt binnen de nieuwe reeks: bij
alle modellen is het mogelijk om een toilet
met wastafel te laten plaatsen. Fijn voor de
heren, maar vooral ook zeer prettig voor de
dames aan boord.

Extra grip = extra veilig

Eén van de belangrijkste verbeteringen ten
opzichte van de voorgaande modellen is
te vinden in de vormgeving van de romp.
Met de diepere V-vorm en de nieuwe
toepassing van de chines kunnen we extra
scherp door de bocht gaan en over hoge
golfen varen zonder de grip op het water
te verliezen.

Super stoer en bloedsnel

Even vol gas? Met 300 pk vaart deze boot
tot bijna 54 knopen. Omgerekend glijden
we daarmee met een kleine 100 kilometer
per uur over het water.

Geheel naar eigen wens

Een andere indeling? We kunnen kiezen uit
vier opties. Een andere kleur romp en/of
teak? Check. Uitbreiden met een douche,
toilet, wastafel? Ook geen probleem. Toch
een maatje groter of kleiner? De Cobra
Nautique range bestaat uit RIB’s van 7.2
tot 9.7 meter.

In het januarinummer van YachtFocus
Magazine (YFM 147) schreven we
een uitgebreid verslag van de Cobra
Nautique 7.7. Dit artikel vindt u samen
met extra foto’s terug op
www.bootaanboot.nl/?s=cobra
Dealer in Nederland, België en
Duitsland
Noord 9 Jachtmakelaars
It Bûtlân 10
8621 DV Heeg
+31 (0)515-444436
hans@cobraribs.eu
www.cobraribs.com

Vraag de dealer naar alle mogelijkheden.

Voor het vaarseizoen van 2017 heeft de Engelse RIB-fabrikant Cobra haar populaire Nautique
range compleet vernieuwd. Sinds eind 2016 kan er ook in Nederland worden proefgevaren met
de Cobra Nautique 7.7. Waarom krijgen we bij deze boot nu het ultieme RIB-gevoel?
Foto’s: Jeroen Zelle

Familieboot en sportieve boot in één

De slogan van Cobra is niet voor niets ‘Family Adventure Ribs’. Met zitruimte voor elf
personen, een extra breed zwemplateau en een mooie, roestvrijstalen zwemtrap is de
Cobra Nautique 7.7 een echte familieboot. En voor wie wil waterskiën of gewoon ‘lekker
hard wil varen’ kan deze boot met maximaal 300 pk worden uitgevoerd.

Ideaal voor het ruime én het minder ruime vaarwater

Met zijn CE-categorie B is de Cobra bestendig tegen ruiger vaarwater en met een breedte
van slechts 2.55 meter gaat deze RIB ook prima over de smallere vaarwegen.

Handgemaakt

Cobra RIB’s gaat zichtbaar voor kwaliteit. Geen standaard fabrieksproduct, maar met
passie vervaardigde, handgemaakte boten. Daarbij wordt ook niet bespaard op de
materiaalkeuze en het afwerkingsniveau. Er zijn vrijwel geen boutjes en schroefjes te zien,
maar ze zitten er wel!

Niet zomaar een trailerbare bijboot

RIB’s worden niet zelden gebruikt als tender bij een kajuitjacht of zelfs een superjacht. In
tegenstelling tot de Patronus, de andere modelreeks van Cobra, wordt de Cobra Nautique
gepresenteerd als een volwaardig, op zichzelf staand pleziervaartuig met alle gewenste
luxe en comfort aan boord. Daarbij is deze RIB ook zeer goed trailerbaar, ook met
opgeblazen tubes.
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