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Nog geen vier jaar nadat het Finse Axopar Yachts haar 
baanbrekende Axopar 37 introduceerde, kondigt de werf een 
nieuwe versie van deze sportieve boot aan. De nieuwe Axopar 
37-serie bestaat uit een Open, Sun Top en Cabin-uitvoering en krijgt 
niet alleen een ander uiterlijk, maar is ook verder ontwikkeld met 
technische primeurs, een verbeterd comfort en een geheel nieuwe 
ruimte-ervaring. De werf ontwikkelde een volledig nieuwe romp, die 
stabiel en veilig is, en tegelijkertijd ook een extra sportief karakter 
heeft. De 37-serie wordt gekenmerkt door veelzijdige sociale ruimtes 
aan boord, veiligere doorgangen en verminderde drempels voor 
optimale bewegingsvrijheid in en rondom de boot. Ook bijzonder 
zijn de optionele vleugeldeuren - waardoor de vergrote voorkajuit 
optimaal benut kan worden als verlengstuk van de buitenruimte, 
de eveneens optionele gesloten toilet- en doucheoplossing en de 
‘revolution camouflage’-wrap voor een opvallend stoere uitstraling. De Axopar 37 is in 
januari 2020 voor het eerst te zien op Boot Düsseldorf. Meer informatie is verkrijgbaar bij 
de Nederlandse dealer Kempers Watersport.

Kempers Watersport  |  +31 (0)172-503000  |  www.kemperswatersport.nl

De tweede editie van de Hamburg 
Boat Show belooft indrukwekkende 
watersportervaringen en nieuwe, frisse 
onderwerpen. De beurs wordt gehouden 
van woensdag 23 tot en met zondag 
27 oktober 2019 in Messe Hamburg. 
Van motorboten tot zeiljachten en 
van kitesurfplanken tot SUP-boards, 
met ongeveer 300 exposanten vinden 
bezoekers alles wat ze nodig hebben. “De 
Hamburg Boat Show laat dit jaar niets 
te wensen over en blijft zijn aanbod en 
expertise uitbreiden”, legt Torsten Conradi, 
voorzitter van het Deutschen Boots- und 

Schiffbauer-Verbandes (DBSV), die de 
beurs georganiseert. Naast een groot aantal 
merken en boten, zorgt een uitgebreid 
lezingenprogramma voor professionele 
diepgang. Het nieuwe duikcentrum en 
het SUP-zwembad nodigen bezoekers 
uit om zelf in actie te komen in het koele 
water. YachtFocus is erbij en deelt er haar 
magazine uit.

Hamburg Boat Show
www.hamburg-boat-show.de

Finse werf onthult nieuwe, revolutionaire Axopar 37 range

Sinds de lancering van de Fjord 40 Open 
in 2007 heeft het van origine Noorse merk 
500 boten geleverd. Om deze mijlpaal te 
vieren heeft HanseYachts twee speciale 
edities aangekondigd: de Fjord 40 Classic 
500 en de Fjord 40 Speedster 650. Fjord 
product manager Andrea Zambonini: 
“We introduceren twee edities voor een 
spectaculaire prijs, met als extra een 
hydraulisch uitklapbaar ankersysteem. De 
Fjord 40 Speedster 650 wordt uitgerust 
met twee Volvo Penta 650 motoren. Dit is 
de snelste Fjord ooit met een IPS-Drive.” In 
Nederland wordt Fjord vertegenwoordigd 
door Fjord Benelux.

Fjord Benelux
+31 (0)85-8640079
www.fjordbenelux.com

Twee speciale 
jubileumedities 
van de Fjord 40

Hamburg Boat Show toont kleurrijke 
wereld van de watersport

YachtFocus Magazine 180  nieuwe boten - gebruikte boten www.YachtFocus.com  71


