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Een oogstrelend ontwerp, de nieuwste technologie en razendsnelle prestaties. Dat zijn 
de kenmerken van de nieuwe Pershing 7X. De nieuwe ster van de Generation X-serie 
combineert alle typische kenmerken van Pershing in een lichte en compacte vorm. Het 
ontwerp is een creatie van Fulvio De Simoni en onderscheidt zich met sportieve, gedurfde 
en strakke lijnen.  De 21.4 meter lange Pershing 7X is zeer veelzijdig en valt op met haar 
lichtgewicht. Slimme toepassingen als een koolstofvezel romp en licht interieur hebben 
het mogelijk gemaakt om een verplaatsing van slechts 35 ton te bereiken, wat volgens de 
werf resulteert in een significante vermindering van verbruik in vergelijking met voorgaande 
modellen bij dezelfde snelheden. De Pershing 7X is bovendien uitgevoerd met high-tech 
functies en krachtige motoren zonder afbreuk te doen aan de volumes en opslagruimte. 
Het eerste exemplaar van de Perhing 7X valt meteen op door haar nieuwe kleurstelling: 
alusilver (metaalkeur) met matzwarte accenten.
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De nieuwe Pershing 7X: lichtgewicht 
motorjacht met power

Als nieuw aangestelde dealer van Sealine 
Yachts presenteert De Vaart Yachting de 
Sealine S330 op de HISWA Amsterdam 
Boat Show. Deze beurs wordt van 11 tot en 
met 15 maart gehouden in de Amsterdam 
RAI. “De Sealine S330 is gebouwd voor 
spontane en avontuurlijke vaartochten. 
Een eersteklas sportcruiser voor lange 
zomerdagen,” aldus een enthousiaste Inge 
IJkelenstam van De Vaart Yachting. Het 
motorjacht valt op met haar rompramen 
en dynamisch gebogen deklijnen. De 
open dek architectuur vangt maximale 
zon en warmte, terwijl twee beweegbare 
dakpanelen zorgen voor schaduw, daar 
waar gewenst. De cockpit en dubbele 
bestuurdersstoel bieden voldoende ruimte 
voor passagiers. Benedendeks vinden 
bezoekers een exclusief ontworpen 
leefruimte met twee cabines, een keuken 
en een salon. Het interieur kan worden 

aangepast met verschillende hout- en 
stofferingsafwerkingen. Sealine Yachts 
bouwt motorjachten van 10 tot 16 
meter verdeeld over vier modellijnen: de 
Sport, Cruiser, Outboard en Flybridge 
serie. De Vaart Yachting is te vinden op 
standnummer 05.324.
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De Vaart Yachting 
toont Sealine S330 op 
HISWA Amsterdam Boat Show

Jachtbouw De Alm Jachtbouwers 
heeft de opdracht gekregen om een 
64-voeter uit de bekende Delfino-serie te 
bouwen. Hiervoor werkt de jachtwerf uit 
Werkendam actief samen met Euroship 
Services in Heerewaarden. Bijzonder 
aan de Delfino 64 is dat deze wordt 
uitgerust met een verhoogde stuurhut. 
Waar jachtwerven samenwerken en 
gebruik maken van elkaars expertise 
ontstaan vaak uitmuntende schepen. 
Euroship Services verzorgt in dit geval de 
staalengineering en maakt een snijpakket 
in staal en aluminium voor het schip. 
Waar Euroship Services de stalen romp 
bouwt, verzorgt De Alm Jachtbouwers 
de aluminium opbouw. Vervolgens zal 
Euroship Services de romp en opbouw 
samenvoegen tot één geheel, waarna 
het jacht weer naar De Alm gaat voor de 
afbouw. Net als de andere schepen uit 
het gamma van De Alm wordt ook deze 
Delfino 64 geschikt voor een langdurig 
verblijf aan boord en heeft de eigenaar 
zelf invloed op de indeling.
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Nieuwe Delfino 64
met een verhoogde 
stuurhut in 
aanbouw
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