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Sinds kort is Prior Yachting de exclusieve 
dealer in de Benelux en een deel van 
Duitsland voor Faroboats. Het bedrijf uit 
Portugal ontwerpt duurzame oplossingen 
voor de pleziervaart. Het unieke 
gestroomlijnde ontwerp is van Tomás 
Costa Lima, die een combinatie maakte 
van een klassieke uitstraling, functionaliteit 
en duurzaamheid. De Faro5 is een volledig 
elektrische tender die verkrijgbaar is met 
drie motorvermogens. Voor de lichtste 4 
kW uitvoering is geen vaarbewijs nodig. 
De zwaarste versie geeft de boot een 
snelheid tot maximaal 25 knopen. De 
actieradius is acht uur varen, waarna 

er opgeladen wordt op een 220 Volt 
stopcontact of met het Faro Solar Docking 
Station. Het docking station laadt niet 
alleen de accu’s van de Faro5 op in 
minder dan twee uur, maar het kan de 
boot ook volledig uit het water tillen zodat 
de romp droog blijft en vrij van aangroei. 
Bovendien kan het docking station overal 
mee naartoe genomen worden. Dat maakt 
deze boot de ideale keuze voor wie in stijl, 
autonoom en 100% groen wil varen.
 
Prior Yachting 
+31 (0)118-674074  |  www.prioryachting.nl

Vaar in stijl en 
100% groen met 
Faroboats

TecnoRib had de Palma International Boat Show op Mallorca gekozen voor de 
voorpremière van de Pirelli 50. Het nieuwe vlaggenschip van de Pirelli-walkaroundlijn is 
speciaal gemaakt voor veelzijdig gebruik voor zowel dagtochten als cruises op middellange 

afstand. De dubbel getrapte romp is ontworpen door de Zweedse studio 
Mannerfelt Design Team. Het model dat op de boat show werd 

getoond, was uitgerust met twee 600 pk Mercury Verado V12 
motoren. Goed voor een topsnelheid van maar liefst 50 knopen. 

De stuurstand met een multifunctioneel 
display van Simrad is modern en 
ergonomisch vormgegeven en biedt 
plaats aan drie personen. Het interieur 
heeft een verrassende lay-out zowel 
boven- als benedendeks, met onderdeks 
twee dubbele hutten. De nieuwe 
generatie walkarounds werd gelanceerd 
in 2020 en vertegenwoordigt het beste 
van de TecnoRib ontwerpfilosofie. De 
Pirelli 50 is al zo succesvol dat de hele 
productie van dit jaar en een deel van 
volgend jaar is uitverkocht. 
 
Bestboats International Yachtbroker 
+31 (0)475-743705  |  www.bestboats.nl

Door Tesoro Yachts aan het assortiment toe te voegen, 
introduceert Witsen Marine uit Alkmaar een nieuwe lijn 
luxueuze sportcruisers. De vier modellen van de Spaanse 
werf: de T38 Open Deck, T38 Cruiser, T40 Inboard en T40 
Outboard zijn ontwikkeld voor de watersporter die van luxe, 
snelheid en nieuwe technologie houdt. De T40 heeft een 
modern en chique interieur en biedt buiten plaats aan maar liefst 
twaalf personen. Het interieur is voorzien van twee slaapcabines 
en een badkamer. Witsen Marine Manager Koen van der Eng: “De boot heeft een perfecte 
afwerking en nog betere vaareigenschappen. Het is een echte eyecatcher”. Witsen Marine 
belooft bovendien een snel productieproces, waardoor klanten nog dit seizoen kunnen 
varen in een jacht op maat. Ook is het mogelijk om op de website een boot – geheel naar 
eigen smaak en wens – samen te stellen. Van der Eng: “Wij geloven dat ultieme vrijheid 
een manier van leven is. Het varen met een eigen jacht, waarvan men de belangrijkste 
elementen zelf kiest, sluit daar naadloos op aan.” 
 
Witsen Marine  |  +31 (0)72-5112297  |  www.witsenmarine.nl

Een nieuwe luxe op de markt: 
Tesoro Yachts

Pirelli 50 steelt de show in Mallorca
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