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

Wereldpremière van de 
Axopar 45 XC Cross Cabin

De Libeccio 8.5 Walkaround is een ruimtewonder

De gloednieuwe Axopar 45 is het nieuwste en meest uitgebreide 
model tot nu toe. Het vlaggenschip heeft een vernieuwd design 
en combineert het sterke Axopar DNA met voldoende ruimte om 
te ontspannen. De Axopar 45 is geen typische recreatieboot en is 
anders dan alles wat eerder door het bedrijf is gelanceerd. “Door de 
jaren heen hebben we bewezen dat Axopar in staat is om de industrie 
te verrassen door het bouwen van boten die opvallen door hun 
uiterlijk, gebruik en prestaties.  

Onze ontwerpers hebben het opnieuw gedaan met de nieuwe Axopar 
45-serie, die de markt stormenderhand zal veroveren,” aldus Jan-Erik 
Viitala, oprichtend partner van Axopar Boats. Aangedreven door drie 
Mercury V8 300 Verado motoren, kan de boot cruisen met snelheden 
tussen de 19 en 35 knopen. De Axopar 45 is verkrijgbaar in vijf 
versies: de Spyder, de T-Top, de Sun-Top, de Cross Top en de Cross 
Cabin. 
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De Libeccio 8.5 Walkaround is ontworpen door Valerio Rivellini Engineering & Design bureau en heeft klassieke en 
strakke lijnen. De 8.5 Walkaround heeft net als de 8.5 Classic een traditioneel, maar verfijnd ontwerp. Het is een 
klassieke boot waarin alle moderne technologie is verwerkt. Aan de andere kant heeft de boot dezelfde configuratie 
als de 9.5 Walkaround met verrassend veel buitenruimte. Op de boeg van de 8.5 Walkaround is een groot 
zonnedek ontworpen, terwijl aan de achtersteven een comfortabele C-vormige bank kan worden omgebouwd tot 
een zonnebed of eethoek. Benedendeks is een grote dubbele cabine met een kleine monteerbare tafel. De aparte 
badkamer is uniek te noemen voor een boot van dit formaat. De motorisering is toevertrouwd aan een Yanmar 
motor van 195 tot 250 pk, die de boot naar een topsnelheid van 30 knopen stuwt. 
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Een jaar na de lancering heeft de Pirelli 35 één van de 
belangrijkste designprijzen ter wereld gewonnen: de Red Dot 
Award in de categorie ‘Product Design’. Het robuuste model is 
het resultaat van de samenwerking tussen de scheepswerf en het 
Mannerfelt Design Team en is een snelle, moderne en verfijnde 
walkaround boot. De Pirelli 35 is in alle opzichten ontworpen 
voor zowel veiligheid als comfort. Met een lengte van 11,20 
meter en een breedte van 3,80 meter is de Pirelli 35 de kleinste 
van de Walkarounds-lijn van TecnoRib en het tweede model in 
chronologische zin. De boot werd ontworpen in navolging van de 
Pirelli 42 met dezelfde sterke punten, maar dan in een kleinere 
ruimte. De indeling van het interieur kan bovendien worden 
aangepast aan de wensen van de klant. De getrapte, planerende 
romp weerspiegelt het sportieve, hoogwaardige imago van Pirelli 
en combineert stabiliteit, veiligheid en hoge prestaties met een 
topsnelheid van meer dan 50 knopen. 
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De Pirelli 35 van 
TecnoRib wint de 

Red Dot Award
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