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Nieuwe Pirelli 35 bij Bestboats in Roermond
Snel, sportief, stijlvol en comfortabel. Zo roemt Bestboats
de Pirelli 35. Hiervoor sloeg de prestigieuze jachtwerf
TecnoRib de handen ineen met het Zweedse bedrijf
Mannerfelt, specialist in het ontwerpen van racerompen.
Het resultaat: een zeer lichte RIB met een ‘stepped hull’ en
aerodynamische lijnen. Tegelijkertijd is de Pirelli 35 ook een
ideale daycruiser. De royale walkaround is zowel op het voor- als
achterdek voorzien van luxe zonnebedden. De gezellige zit op het
achterdek maakt dit model ook uitermate geschikt voor een lekkere lunch
of een verfrissend aperitief op een zomerdag. Een ruim toilet, de luxe kajuit en
de mogelijkheid om te overnachten in de cabine met kingsize bed maken het comfort
compleet. De Pirelli 35 bij Bestboats is uitgerust met twee Mercury Verado V8-300 pk
motoren, voorzien van joystick bediening. U kunt verder kiezen uit diesel en benzine
binnenboord- en buitenboordmotoren met vermogens tot 700 pk.
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ZWF Yachts opent in Heeg
Vanaf 1 april begint ZWF Yachts met de verkoop van nieuwe kwaliteitsboten aan It Butlân
4 in Heeg. In het hart van Friesland krijgen motorbootliefhebbers de mogelijkheid om
zich te oriënteren op een nieuwe boot in de showroom. Voor een nieuwe Finse boot van
Finnmaster, Husky en Grandezza of een Nederlandse boot van onder andere Timeless of
Proton, bent u hier van harte welkom. Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland - voor gebruikte
boten - blijft gewoon doordraaien vanuit Workum. ZWF Yachts meldt veelal op korte termijn
of uit voorraad te kunnen leveren en nodigt geïnteresseerden van harte uit om een afspraak
te maken. Kijk voor de actuele voorraad op de website www.zwfyachts.nl (medio april
online) en voor die tijd op www.yachtfocus.com. In Heeg werkt men voorlopig op afspraak.
Dagelijks bereikbaar op 0515-727009 of 06-86678673.
ZWF Yachts | +31 (0)515-727009 | www.zwfyachts.nl

Lichte en betaalbare
buitenboordmotor van
Torqeedo

De nieuwe Travel 603 is als 2 pk, direct aangedreven, korte
as motor de lichtste in zijn vermogensklasse. De elektrische
Travel 603 heeft een gewicht van 15,5 kg inclusief batterij. Hij is
geschikt voor kleine wedstrijdzeilboten, tenders, lichte visboten
en kano’s. Bij lage snelheden kunt u meer dan 5½ uur varen op
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een enkele acculading, en de accu
kan snel en eenvoudig worden
vervangen door een reserveaccu. In de Travel 603 is een
boordcomputer met GPS ingebouwd, die
de actieradius bij het huidige toerental, de
laadstatus van de batterij en andere kritieke
veiligheidsinformatie uitleest. Met Torqeedo’s
TorqTrac mobiele app kunt u alle vitale informatie
bekijken op uw Apple of Android smartphone of
tablet. De Travel 603 wordt geleverd met een
plug-in lader of u kunt rechtstreeks opladen
via de 12- of 24-volt voeding van uw boot.
Opladen via zonne-energie is eenvoudig; in elke
Travel-batterij is een geïntegreerde laadregelaar voor zonneenergie ingebouwd. Torqeedo biedt ook accessoires, waaronder
een wierloze propeller en een optionele gashendel op afstand
waarmee u de motor kunt bedienen vanaf de stuurstand in plaats
van de buitenboordarm.
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