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De moderne Boarncruiser 48 Elegance 
AC is een waar ruimtewonder, zo meldt 
jachtwerf De Boarnstream. Dit komt door 
een zeer ruime en uiterst efficiënte indeling 
met 3 hutten en 6 vaste slaapplaatsen.  

De Boarncruiser 48 Elegance AC 
onderscheidt zich door de vele 
slaapmogelijkheden in verhouding tot 
haar lengte. Zo zijn er 6 + 2 slaapplaatsen 
mogelijk. Daarnaast beschikt zij over twee 
ruime natte cellen en een grote keuken 
die volledig kan worden uitgerust met 
een ruime keuze aan keukenapparatuur. 
Bovendien is er ruimte voor een was-
droogcombinatie en een servicedeur vanuit 
de achterkajuit naar de machinekamer. Er 
zijn meerdere mogelijkheden ten aanzien 
van de indeling, bijvoorbeeld een kleinere 
dinette of een andere salonbank.
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Het is het 
grootste jacht 
met een open 
kuip dat Linssen 
Yachts sinds haar 
bedrijfsoprichting in 
1949 heeft gebouwd: 
de Grand Sturdy 500 Sedan Variodeck. 
Een luxe ‘traveller’ met de ideale 
afmetingen van 15.50 x 4.65 x 1.20 m 
en met een ideale kruiphoogte van 

slechts 2.75 m. De Grand Sturdy 500 Sedan Variodeck maakt de (water)weg vrij voor 
vele comfortabele vaartochten, zelfs dwars door vaarmekka Frankrijk. Sinds 2003 
heeft het open-kuip-concept een permanente plek veroverd in het productgamma van 
Linssen Yachts. De afgelopen jaren werd er een uitgebreide lijn sedans ontwikkeld. De 
Sedan-lijn is van klein (zoals de 25.9) tot groot (meest recent de 45.0) verkrijgbaar. En 
nu krijgt ook het vlaggenschip, de Grand Sturdy 500 AC Variotop, een Sedan-evenknie. 
De doorvaarthoogte is in dit Sedan-concept bewust laag gehouden om het vaargebied 
aanzienlijk te vergroten. Verder kun je prima single-handed varen dankzij de Linssen Slide 
and Pop-out-doors en dankzij het LIPPCON-systeem is er veel bedieningsgemak. Met 
de Smart Helm Console is het bijzonder comfortabel navigeren. Veel extra licht en frisse 
lucht kan middels het E-Variodeck gecreëerd worden en de salon en kuip worden één 
grote ruimte met het openen van de Bifold Variodoors. Is het nog wat frisser, dan blijft het 
kuipzeil gesloten, maar bij de eerste zonnestralen kan de kuip geopend worden voor het 
ultieme vrije gevoel. Onder de kuip is veel opbergruimte met handige opbergcassettes. 
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Lengers Yacht Care biedt haar klanten verschillende mogelijkheden voor reiniging, coating 
en aanvullende diensten voor hun boten. Daarvoor werkt het Muidense bedrijf samen met 
Jordy en Puck Draaijers. Zij zullen met hun team van 10 man de dagelijkse leiding van 
Lengers Yacht Care op zich nemen. Eigenaar Bas Lengers: “Wij hebben de afgelopen 
jaren een enorme groei doorgemaakt en we werken hard om de service naar onze klant te 
optimaliseren. Lengers Yacht Care is de juiste volgende stap om dit te bereiken.” Lengers 
Yachts is in de afgelopen jaren sterk gegroeid en heeft vestigingen in Nederland, Duitsland, 
België, Spanje en Finland. Met de introductie van Lengers Yacht Care breidt men nog 
verder uit en is zij in staat haar klanten nog beter van dienst te zijn. Diverse opties en 
contracten zijn mogelijk. 
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NIEUW: 
Boarncruiser  
48 Elegance  
– Aft Cabin

Specificaties Boarncruiser 48 Elegance AC:

L.o.a.:   14.32 m
Breedte:   4.60 m
Diepgang:  1.20 m
Doorvaarthoogte:  ca. 3.20 m
Motorisering:  175 pk
CE categorie:  B
Type romp: Knikspant
Maximale snelheid:  9 knopen
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