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Tornado Sailing nieuwe
partner van Jeanneau
zeiljachten
Tornado Sailing in Makkum is benoemd tot partner van Jeanneau
zeiljachten. Jurre Jan Muurling van Tornado Sailing licht toe:
“Jeanneau blinkt uit in het bouwen van aantrekkelijke, veilige en
zeewaardige jachten. Ons partnerschap houdt in dat de zeiljachten
van dit bekende Franse merk nu ook in Makkum via het beproefde
Buy & Charter concept te koop zijn. En dat de verhuurvloot van
Tornado Sailing wordt uitgebreid met Jeanneau zeiljachten.”
Vanaf december ligt er een nieuwe Jeanneau Sun Odyssey 389 in
Makkum klaar voor een bezichtiging of proefvaart.
Tornado Sailing
+31 (0)515-559260
www.tornadosailing.nl

Seldén komt met twee nieuwe
elektrische producten
Vorig jaar introduceerde Seldén het nieuwe elektrische Furlex rolreef systeem. Nu volgt de
elektrische aandrijving voor de rolmast met een geheel nieuwe elektrische lier. Alle functies
zijn gebaseerd op hetzelfde principe wat 12 of 24Volt omzet naar 42Volt. Dit resulteert
in kleine motoren en dunnere kabels. Hiertoe introduceert Seldén in 2020 twee nieuwe
elektrische producten: de E40i en de Synchronized Main Furling (SMF). De E40i is een
compacte elektrische lier die geheel als opbouw kan worden gemonteerd. Met een hoge,
medium en een fine tune stand beschikt deze lier over drie snelheden. Met twee vingers
wordt de lier bediend: één voor bediening en de tweede voor het schakelen. De eveneens
nieuwe Synchronized Main Furling staat voor ‘gesynchroniseerde grootzeil bediening’.
Dit bestaat uit een interne motor in de mast in combinatie met de E40i lier, omvormer en
een control box. De mastmotor rolt het zeil uit en de lier bedient de uithalerlijn. Met een
enkele drukknop zorgt de synchronisatie ervoor dat de trekkracht op de uithalerlijn wordt
aangepast aan de snelheid van het uitrollen van het grootzeil.
Seldén Mid Europe | +31 (0)111-698120 | www.seldenmast.nl

Connect Yachtbrokers
verkoopt 50e jacht
Op 19 oktober verzorgde Pim van Putten van Connect Yachtbrokers
de overdacht van een Huzar 30. Het is het vijftigste jacht dat met hulp
van deze jachtmakelaardij van eigenaar is gewisseld. Het anderhalf
jaar oude Connect Yachtbrokers houdt kantoor in Enkhuizen en is
gespecialiseerd in de bemiddeling van jachten in de prijsklasse van
vijftigduizend tot twee miljoen euro.
Connect Yachtbrokers | +31 (0)228-202030 | www.connectyachtbrokers.nl
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