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Onder leiding van moederberdrijf Bénéteau Group, heeft het 
Amerikaanse Four Winns de TH36 gelanceerd, een buitenboordmotor 
catamaran. De styling komt van het Italiaanse Garoni Design, dat 
eveneens de Prestige luxe motorjachten tekende. Het Italiaanse 
aanzicht laat zich goed combineren met de Amerikaanse genen van 
Four Winns. Omdat een catamaran heel andere eisen stelt aan de 
constructie dan een enkelromper, werd ook het kantoor van Marc 
Lombard in het Franse La Rochelle ingeschakeld, dat expert is in 
multihulls. Het resultaat is een evenwichtige, elegante eenheid die 
zich onmiddellijk onderscheidt. Qua functionaliteit kan de Four Winns 
TH36 tot 15 passagiers vervoeren, die kunnen genieten van een 
klassieke cockpit, 2 badhokjes achteraan, een voorkajuit en 2 cabines 
met elk hun eigen badkamer. De cockpit wordt beschermd door een 
sportieve T-Top, perfect geïntegreerd in het algemene design van de 
boot. De Four Winns TH36 is beschikbaar met twee Mercury motoren 
van 300 of 350 pk, of twee Yamaha motoren van 300 pk, beiden 
uitgerust met joysticks om gemakkelijk te manoeuvreren.
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Tussen de Saxdor 200 en de veelgeprezen 320 wordt een nieuw model gepositioneerd, de 
Saxdor 270. Ook deze boot krijgt Saxdor’s twin-stepped romp met een fijn gehoekte boeg en 
verticale steven. De opties voor de buitenboordmotor lopen tot 300pk. Volgens Saxdor is dat 
goed voor een topsnelheid van rond de 45 knopen. De nieuwe Saxdor biedt met verschillende 
converteerbare zitzones ruimte aan negen personen. Een slim ontworpen asymmetrische dek 
lay-out laat de bakboord loopbrug vrij om de ruimte in de boeg te verbinden met de dubbele 
rijen van offshore kuipstoelen in de cockpit. Onderdeks is er een dubbele slaapplaats met een 
kleedruimte achterin en een open hoofdingang, met een compacte wastafel en een elektrisch 

toilet onder een opklapbaar kussen. Er zijn geen ramen in de romp, dus wie de ruimte gebruikt 
om te overnachten, zal niet veel uitzicht hebben. Maar wat je wel lijkt te krijgen zijn mooie stoffen, 

intelligente ergonomie en een 
enorme hoeveelheid natuurlijk 

licht, dankzij grote glazen panelen 
die in het dashboard zijn geplaatst.
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TH36 is de eerste 
motorcatamaran van Four Winns

SAXDOR 270 SPECIFICATIES:
 
Lengte: 8.45 m 
Breedte: 2.60 m 
Motoren: enkele 200-300 pk buitenboordmotor 
Topsnelheid: 45 knopen 
Prijs: op aanvraag

Saxdor 270 op komst
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