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Yamaha lanceert
de geavanceerde
WaveRunners
serie voor 2019

Pirelli Speedboat 880 L Edition
in Roermond
Sinds kort is de Pirelli Speedboat 880 L Edition te bezichtigen bij BestBoats International
Yachtbrokers in Roermond. Volgens de makers is het maximaal genieten op deze
multifunctionele maxitender. De 12-persoons dagcruiser biedt op diverse manieren het
plezier van een dag varen op zee. Daarbij combineert deze sportieve RIB comfort en
ontspanning met de sensatie van een snelle en veilige manier van cruisen. De strakke lijnen en
ergonomie onderstrepen het unieke karakter van deze snelle boot, terwijl het grote zonnedek
comfortabele zitplaatsen biedt. Een leuk extraatje: de console van de nieuwe L-editie heeft
een extra ruimte, die kan worden ingezet als badkamer, maar die ook kan dienen als extra
opbergruimte. Wie interesse heeft in een proefvaart met deze maxitender is welkom op
Boulevard Nautique Roermond.
BestBoats International Yachtbrokers
T: 0475-743705 | www.pirelli.bestboats.nl

Nieuwe Damarin 732 Xtender in de vaart
Damarin uit Gouda heeft een nieuwe
Damarin 732 Xtender mogen bouwen.
De tendersloep Damarin 732 Xtender vult
met haar lengte van 7.32 meter het gat
tussen de 640 MPV en de 840 Xtender.
Zowel met hoge als lage snelheden heeft
de tender goede vaareigenschappen.
Het geïntegreerde zwemplateau en de
open spiegel zorgen voor een uitstekende
instap en door de uitneembare rugleuning
is het zwemplateau nog beter bereikbaar.
Onder het voordek bevindt zich nog een
groot pluspunt van deze tender: een royale
toiletruimte. De recent opgeleverde boot
genaamd ‘Mafalda’ is uitgerust met een
80 pk Yanmar CR Diesel waarmee ze
een topsnelheid haalt van 32 km/u. De
motorgegevens zijn digitaal afleesbaar op
het Raymarine display.

Door over de hele linie van de WaveRunner
serie voor het komende seizoen
spannende nieuwe modellen en innovatieve
upgrades te onthullen, toont Yamaha
voortdurend ambitieus te blijven. Twee
belangrijke thema’s vormen de motor
achter de modelwijzigingen van dit seizoen.
Ten eerste de vraag van de consument
naar nog meer vaarplezier en ten tweede
het doel om volledig gebruik te maken
van Yamaha’s steeds groeiende reeks
geavanceerde technische snufjes. Daarom
worden steeds meer industriële primeurs
opgenomen in de instapmodellen. Zoals
het revolutionaire RiDE™ systeem, de
opmerkelijke regelsystemen voor gas en
aandrijving met hun vele aanverwante
functies, de elektronische trimregeling
voor direct schakelen tijdens het
varen en het beveiligingssysteem met
afstandsbediening. Meer modellen van
de 2019 WaveRunner zullen standaard
de beschikking hebben over deze functies.
Ook introduceert Yamaha een geheel
nieuw model voor 2019, de EXR. Deze
krachtige, sportieve machine is niet alleen
zeer wendbaar, maar is ook makkelijk
te bedienen, bevat een comfortabele
stoel en doordachte en handige
opstapmogelijkheden. De nieuwe serie is
verkrijgbaar via Torenvliet Yamaha Center
Amsterdam.

Torenvliet Yamaha Center Amsterdam
T: 020-6737791
www.yamahacenteramsterdam.nl

Damarin
T: 0182-515386 | www.damarin.nl
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