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Q-Yachts introduceert nieuw
elektrisch jacht

Sinds december 2018 is de fonkelnieuwe elektrische Q30
van Q-Yachts op de markt. Het nieuwe model van importeur
XtraOrdinary Boats Nederland is een bijna 10 meter lang, strak en
revolutionair designjacht met geavanceerde techniek. Ze belooft
geruisloos en duurzaam varen, zonder in te leveren op snelheid.
Rens de Korver van XtraOrdinary Boats Nederland licht de unieke
eigenschappen van de volledig elektrisch aangedreven Q30 toe:
“Het toonaangevende Oceanvolt heeft speciaal voor de Q30
een hypermoderne aandrijfunit ontwikkeld. Deze werd in de Q30
gecombineerd met een hydrodynamisch ontwerp. Door minder
scheepsweerstand kan een flinke snelheid worden bereikt met
een aanzienlijke actieradius. Dat maakt het tot een prestigieus,
elektrisch designjacht. Mooie bijkomstigheid is dat onderhoud van
de elektromotor laag is en tanken bij de pomp tot het verleden
behoort”. De Q30 is standaard uitgerust met een 30 kWhaccupakket. Dit kan via een oplaadkabel in de haven of bij het huis
met 230V stroom worden opgeladen.

Yamaha komt met krachtige
compacte motor
De geavanceerde technologie van Yamaha is nu nog compacter.
De nieuwe Yamaha F20 is zo’n compacte motor. Om ervoor te
zorgen dat deze levendige en krachtige buitenboordmotor ook
eenvoudig kan worden vervoerd, zijn alle technische kennis en
ontwerpvaardigheden aangesproken. Het resultaat is niet alleen
draagbaarheid, maar ook een scala aan nieuwe en handige functies
en opties en een ongekende vermogen-gewichtsverhouding.
De F20 is eenvoudig op te bergen en is voorzien van een nieuw
ontworpen, comfortabele draaggreep. Het onderhoud is ook
eenvoudig. De grotere F25 is de afgelopen jaren één van Yamaha’s
meest succesvolle buitenboordmotoren geweest. De nieuwste F20
heeft veel belangrijke technologieën die de F25 ook heeft en biedt
daarnaast dezelfde capaciteiten en uitstraling. Torenvliet Yamaha
Center Amsterdam is dealer van Yamaha.
Torenvliet Yamaha Center Amsterdam
T: 020-6737791
www.yamahacenteramsterdam.nl

Q-Yachts / XO Boats
T: 035-5337338
www.q-yachts.com

Boston Whaler
presenteert nieuwe 2019
Super Sport-modellen
Voor het modeljaar 2019 introduceert
Boston Whaler de nieuwe 130 en 160
Super Sport met een fris herontwerp
en nieuwe functies. Deze familieboten
zijn verkrijgbaar met verschillende
zitconfiguraties, functies en opties en
kunnen eenvoudig worden aangepast voor
activiteiten, zoals watersporten, vissen
en verkennen. Net als de andere Boston
Whaler modellen zijn ze compact, snel
en betrouwbaar. De Super Sport-boten
zijn al tientallen jaren populair vanwege
de onderhoudsarme duurzaamheid,
de onzinkbare veiligheid en het
gebruiksgemak. Aan de nieuwe modellen
van 2019 heeft Boston Whaler verdere
personalisatie op het gebied van de

(zit)configuratie toegevoegd. Ook zijn
er extra opbergmogelijkheden en is er
de optie om de boeg met een speciaal
kussen meer als zit- en leefruimte te
kunnen gebruiken. De Nederlandse
dealer Kempers Watersport noemt de
nieuwe Boston Whaler Super Sports
‘aantrekkelijker dan ooit tevoren’. De
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gloednieuwe modellen zijn hier nu al te
bestellen, waarbij de eerste twee orders
worden beloond met een ‘Early bird’
investeringsondersteuning.
Kempers Watersport
T: 0172-503000
www.kemperswatersport.nl
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