Watersportnieuws | Sloepen en sportboten
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Saxdor Yachts
introduceert
tweede model: de
Saxdor 320 GTO

Waterdream nu ook verkrijgbaar met elektrische motor
Eind mei liet Waterdream de eerste S-740 met elektrische motor te water. De sloep
is uitgerust met de Torqeedo Cruise 10.0 buitenboordmotor en vier ultramoderne
lichtgewicht lithium batterijen van 3.500 Wh per stuk. Hiermee kan de boot volgens de
makers met gemak tot 24 uur lang of 120 km ver varen. De topsnelheid van de elektrische
Waterdream S-740 is 12 km per uur. De batterijen zijn oplaadbaar met 220 volt. De S-470
is niet de enige boot die voorzien kan worden van de Torqueedo Cruise. Alle bestaande
Waterdream-modellen zijn vanaf nu ook verkrijgbaar in een elektrische uitvoering.
Waterdream | +31 (0)6-54227201 | www.waterdream.nl

Brabus Shadow 900 wint
Red Dot Design Award

De Red Dot Design Awards worden jaarlijks uitgereikt aan de producten met de meest
prestigieuze designs. Een belangrijke categorie daarbij is ‘Product Design’. Dit jaar
was de jury het meest gecharmeerd van een boot: de stoere Brabus Shadow 900. De
jury beoordeelde de kanshebbers niet alleen op het uiterlijk, maar ook op de gekozen
materialen, de productie en het vakmanschap, de oppervlaktestructuur, de ergonomie en
de algehele functionaliteit. Het team van Brabus Marine, de gezamenlijke productiealliantie
tussen de Duitse autofabrikant Brabus Group en de Finse botenfabrikant Axopar
Boats, is zeer blij met de prijs. De CEO van de Brabus Group, Constantin Buschmann
licht toe: “De internationale waardering voor de Red Dot Design Award bewijst dat
de BRABUS Shadow 900 een uitstekend product is, vol met nieuwe innovaties,
zoals de verbazingwekkende vleugeldeuren en het slimme gebruik van de binnen- en
buitendeksectie.”
Brabus Marine | www.brabusmarine.com
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Na de succesvolle lancering van de Saxdor
200 introduceert het Finse Saxdor Yachts
haar tweede model: de Saxdor 320 GTO.
Waar de Saxdor 200 verkrijgbaar is in twee
uitvoeringen – de Sport en de Pro Sport –
is de 320 aangekondigd in drie varianten.
De GTO met haar T-top en walk-around
dekken bijt het spits af. Hierna volgen ook
een GT- en GTC-versie. De Saxdor 320
GTO kenmerkt zich door het moderne
design, de snelle en krachtige prestaties
en een verfijnde, economische rompvorm.
Voor het ontwerp werkte Saxdor Yachts
samen met ontwerpbureau J&J Design.
Het resultaat is een moderne en sportieve
boot met een hoog niveau van comfort
en gemak. Dit is bijvoorbeeld terug te
vinden in de praktische dekruimtes en de
ruime dubbele cabine met apart toilet. Er
is ruimte voor acht personen aan boord.
Opvallend zijn verder de openslaande
zijterrassen, het zonnekussen aan de
achterzijde met een verstelbare rugleuning,
de ‘wetbar’, de subtiel geïntegreerde
handrails en de vaste zijvleugels voor
gemakkelijk instappen. Standaard
wordt de boot geleverd met een 300 pk
sterke Mercury V8 buitenboordmotor.
In Nederland wordt Saxdor Yachts
vertegenwoordigd door Holland Sport
Boat Centre.
Holland Sport Boat Centre
+31 (0)20-6947527 | www.hollandsport.nl
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