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Fairline introduceert de nieuwe Targa 45 Open, het nieuwste jacht uit de succesvolle 
samenwerking tussen de beroemde Italiaanse superjachtontwerper Alberto Mancini en 
de Britse werf. Ook deze slanke en elegante express cruiser heeft het lichte, heldere en 
stijlvolle karakter dat de nieuwe generatie Fairline-modellen kenmerkt. De Targa 45 Open is 
voorzien van een groot ligbed boven de tendergarage en een comfortabele, ruime zithoek. 
Met twee ruime hutten en natte cellen is deze nieuwe toevoeging aan de Fairline-serie een 
bezienswaardigheid op de komende internationale boatshows. Oorspronkelijk werd dit 
model de Targa 43 Open genoemd; de nieuwe naam moet de indrukwekkende proporties 
beter weerspiegelen. Met verbeterde toegang tot de machinekamer biedt het nieuwe jacht 
twee Volvo Penta IPS 600 D6-435 motoren met een comfortabele cruisesnelheid van 26 
knopen en een maximumsnelheid van 31 knopen. Fairline Yachts wordt in de Benelux en 
West-Duitsland vertegenwoordigd door Jonkers Yachts BV.

Jonkers Yachts  |  +31 (0)111-673330  |  www.jonkers.org

Fairline introduceert de stijlvolle 
Targa 45 Open

De zomer is hét moment om op het water te zijn. Vandaar dat bij Linssen Yachts in het 
voorjaar veel jachten worden afgeleverd aan hun nieuwe eigenaren. Van januari tot eind 
juli zijn er maar liefst 61 nieuwe en 26 gebruikte Linssen-jachten afgeleverd, met in april en 
mei respectievelijk 19 en 18 jachten. Soms waren er zelfs twee afleveringen op één dag. 
Vóór de aflevering van iedere nieuwe Linssen vindt altijd de officiële inbedrijfstelling plaats 
met onder meer het afstellen van de motor(en), navigatieapparatuur, dieptemeter, GPS, 
een uitgebreide test en het poetsen van het jacht. De overdracht van een nieuw of gebruikt 
Linssen-jacht duurt een volledige dag. Naast de technische uitleg is er ook tijd voor een 
gezellige lunch en het officiële moment met een glas champagne en foto. 
 
Linssen Yachts  |  +31 (0)475-439999  |  www.linssenyachts.nl

Linssen Yachts levert 87 jachten af in 
de eerste helft van het jaar

Vedette Jachtbouw is ook dit jaar weer 
goed vertegenwoordigd op de HISWA 
te water in Lelystad. In navolging van 
vorig jaar presenteert de werf uit Ter 
Aar wederom vier schepen. Elk met 
eigen unieke kenmerken. Eén van de 
deelnemende schepen is de Navigator 
35, dit jacht is genomineerd voor de 
verkiezing HISWA Motorboot van het 
Jaar 2019. Dit prachtig gelijnd schip is in 
huis ontwikkeld door Vedette Jachtbouw 
en biedt volop mogelijkheden voor de 
avontuurlijke watersporter. De andere 
schepen die getoond worden op de 
beurs in Lelystad zijn de nieuwe Vedette 
Traveller 12.30, de moderne Vedette 
12.30 Cabin Comfort Line met een 
eigentijdse kleurstelling en afwerking en 
de Cantia 28 Cruiser. Vedette Jachtbouw 
is te vinden op standnummer E12. 
 
Vedette Jachtbouw 
+31 (0)172-600495 
www.vedette.nu

Vedette Jachtbouw 
toont vier schepen 
op HISWA te water
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