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Contest Yachts
presenteert geheel
nieuwe Contest 50CS

Hanse Yachts introduceert
de nieuwe Hanse 460
Jachtwerf Hanse Yachts uit het Duitse Greifswald
ontwikkelde een nieuwe gezinscuiser: de Hanse
460. De nieuwe Hanse markeert volgens de werf de
lancering van een frisse modelreeks. Deze reeks zal
innovatief design combineren met traditionele Hansewaarden zoals snel cruisen en gemakkelijk varen. De
jachtontwerpers van Berret-Racoupeau presenteerden
een nieuw rompontwerp, evenals een zeer veelzijdig
cockpit- en interieurontwerp. Andreas Unger, Product
Manager bij Hanse: “Onze nieuwe Hanse 460 is een echte
Hanse. Met de flexibele optielijst kan de klant de boot in ontelbare
variaties configureren, zowel aan dek als onderdeks. Verder hebben
we veel nadruk gelegd op een fijn uitgebalanceerde zeilperformance met een groot
zeiloppervlak, diverse kielopties en een uitgekiende dek lay-out. Dit is gecombineerd met
het nieuwe, sportieve ontwerp en de voor Hanse kenmerkende eenvoudige bediening,
waarmee we een allround pakket bieden.” Met de nieuw ontwikkelde 3D-configurator van
de Hanse 460 op de website van de werf kan men alle opties van de Hanse 460 verkennen.
West Yachting is de exclusieve importeur en dealer van Hanse Yachts in de Benelux.

De 50-voeter van Contest maakt al ruim
45 jaar deel uit van de range van Contest
Yachts. De jachtbouwer van semi custombuilt zeiljachten brengt nu een geheel nieuwe
Contest 50CS op de markt. De nieuwe 50CS
is voorzien van een centrale kuip en strakke
romplijnen. In het nieuwe ontwerp is tevens
de leefruimte op het dek vergroot. Dat heeft
een positieve uitwerking op de stabiliteit van
het jacht en het zorgt voor meer volume in
het interieur. De extra ruimte benedendeks
maakte bovendien een nieuwe indeling
mogelijk. Door het volledig naar achteren
plaatsen van de achterhut is het gelukt om
in het midden van het schip lengte te winnen
voor een ruimere salon. Hierdoor is tevens
een keuken mogelijk die aan twee zijden van
het gangpad benut kan worden en onder alle
weersomstandigheden veilig en comfortabel
is. Een ander onderscheidend aspect is de
unieke door Lloyd’s goedgekeurde vacuüminjectiemethode met toepassing van carbon
versterkingen. Dit resulteert in een zeiljacht
dat geruisloos vaart.
Contest Yachts | +31 (0)227-543644
www.contestyachts.com

West Yachting Workum | +31 (0)515-540080 | www.westyachting.nl

KM Yachtbuilders benoemt YachtFull
International tot nieuwe verkooppartner
KM Yachtbuilders en YachtFull International hebben besloten hun krachten te bundelen en een
exclusieve samenwerking aan te gaan. Hiermee is YachtFull International per 1 juli de officiële
verkooppartner van KM Yachtbuilders. Deze jachtwerf gevestigd in het Friese Makkum is bekend van
de door Dykstra Naval Architects ontworpen custom build aluminium zeil- en motorjachten onder de
naam Bestevaer. YachtFull International uit Elburg is een jachtmakelaarskantoor met meer dan 25 jaar
ervaring en tevens dealer van diverse bekende Zweedse werven. Het bedrijf treedt met de samenwerking
nu ook op als makelaar voor de gebruikte jachten die KM Yachtbuilders in bemiddeling heeft. Tevens wordt
YachtFull International verkooppartner voor de semi custom build Bestevaer-range. Deze range bestaat
uit een 45, 49 en 53 voet aluminium pilot-house zeiljacht. Verkochte schepen uit het portfolio van YachtFull
International kunnen door de samenwerking ook terecht bij KM Yachtbuilders voor een refit of groot onderhoud.
YachtFull International | +31 (0)85-0470117 | www.yachtfull.com
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