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Aquanaut neemt
nieuwe slipway
trailer in gebruik
Pedro-Boat in Zuidbroek introduceert
nieuwe ‘houseboat’
op Eindejaarsshow
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 december
organiseert Pedro-Boat in het Groningse
Zuidbroek haar jaarlijkse Eindejaarsshow.
Als primeur is tijdens deze show een geheel
nieuw ontworpen ‘houseboat’ te bewonderen,
leverbaar in twee versies: de Pedro H2home
1150 Cruise Edition en de Pedro H2home
1490 Cruise Edition. Beide zijn voorzien van heteluchtverwarming, een compleet ingerichte
badkamer en een keuken met koelkast met vriesvak, kooktoestel en wasbak met koud en
warm water. De nieuw ontwikkelde ruime romp biedt betere vaareigenschappen waarbij
er kan worden gekozen voor een hybride of elektrische aandrijving. Op verzoek wordt
de Pedro H2home ook rolstoelvriendelijk gebouw of voorzien van een dakterras. Naast
de huisboot kan men op het 40.000 m2 grote terrein een ruim aanbod aan occasions
bezichtigen of informatie inwinnen over een nieuw te bouwen schip. Ook is er aandacht
voor transportmogelijkheden, reparaties en de nieuw geïsoleerde winterstalling. Tijdens
de Eindejaarsshow gelden bovendien scherpere prijzen en interessante acties. De werf is
beide dagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Voor overnachtingsmogelijkheden en andere
vragen kan men contact opnemen met Pedro-Boat.
Pedro-Boat | +31 (0)598-451763 | www.pedro-boat.nl

Yacht Consult presenteert de nieuwe
Riva 48’ Dolceriva
De Ferretti Group introduceert de Riva
48’ Dolceriva. De nieuwe open cruiser
onderscheidt zich door zijn originele
exterieur, het optimale gebruik van de
ruimtes aan boord en de opvallende details
die aansluiten bij de Riva-traditie. Zo is het
afgeronde achterschip geïnspireerd op de
achterkant van een luxueuze sportwagen.
Stilistische accenten zoals de langwerpige
ramen aan de zijkant van de romp en
het gekromde windscherm maken het
Italiaanse design compleet. Binnen is er
de eethoek met ruime bank, een keuken,
de ruime eigenaarshut met een centraal
bed en een badkamer met aparte douche
en kast. De Dolceriva is voorzien van een
V-Drive aandrijfsysteem en - optioneel - van
dubbele Volvo Penta D13 motoren. Het

Woensdag 30 oktober heeft Aquanaut
Dutch Craftsmanship haar nieuwe
slipway trailer in gebruik genomen. Met
het vervoeren van de European Voyager
1500 van het straal- en coatingbedrijf
Hooghiemstra naar de eigen werf van
Aquanaut is de nieuwe trailer getest.
“Buiten dat de hellingkar (slipway
trailer) en de trekker er prachtig uitzien,
kunnen we nu meer klanten met diverse
soorten en merken boten van dienst
zijn. Schepen met diverse romptypen
en groottes kunnen we nu eenvoudig
hellen,” aldus Vera Stastra van Aquanaut
Dutch Craftsmanship. De slipway trailer
heeft een hellingcapaciteit tot 47 ton.
Aquanaut Dutch Craftsmanship
+31 (0)515-412253
www.aquanaut.nl

model kan een maximale snelheid van 40
knopen bereiken met een kruissnelheid van
35 knopen. Yacht Consult is de dealer voor
de Benelux van Riva.
Yacht Consult
+31 (0)6-25050779
www.yachtconsult.be
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