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RONSTAN LANCEERT ‘CORE’ BLOKKEN
Ronstan, bekend om zijn brede as-
sortiment blokken, brengt een nieuw 
product op de markt: de zogenaamde 
‘Core blokken’. Ronstan Core blokken 
zijn ontwikkeld met een ‘2-stage’ lage-
ring systeem. Dit vindingrijke systeem 
zorgt voor extreem weinig weerstand 
in het blok. Door de unieke combinatie 
van kogellagers en een hooggepolijst 
glijlager, vangt het low-friction glijlager 
de hogere krachten op met onder-
steuning van de kogellagers. Hierdoor 
heeft het Ronstan Core blok volgens 
de fabrikant de minste weerstand met 
vergelijkbare blokken in de markt. Van 

de aluminium wangen is zoveel mogelijk 
materiaal weggelaten om het gewicht 
laag te houden. Tezamen met de dege-
lijke RVS sluiting is dit een zeer solide 
blok met minimale weerstand. De RVS 
sluiting is draaibaar en te blokkeren met 
een imbus boutje. De Core serie is een 
logische uitbreiding van de extreem 
lichte Orbit blokken welke twee jaar 
geleden zijn gelanceerd. 
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UPDATE VAN SPINLOCK DECKVEST SUNREEF 58 SAILING
VERRASSING VAN 2011

Begin dit jaar heeft Spinlock het op-
blaasbare onderdeel van het Spinlock 
Deckvest 150N aangepast. Dit ter 
voorkoming van mogelijke tekort-
komingen en ter verbetering van de 
duurzaamheid op lange termijn. Door 
deze aanpassing werd de garantieter-
mijn van ieder nieuw Deckvest gewij-
zigd van twee naar vijf jaar. Spinlock 
gaat ervan uit dat sommige oudere 
Deckvesten een tekortkoming kunnen 
hebben. Hierdoor kan de eigenaar een 
risico lopen. Om gebreken uit te slui-
ten, heeft Spinlock aangekondigd alle 
oudere ISO gecertifi ceerde Deckves-

Sunreef Yachts heeft een nieuw mo-
del ontwikkeld: de Sunreef 58 Sailing. 
Sunreef introduceert dit zeiljacht als haar 
grote verrassing voor het komende jaar. 
De natuurstenen mallen zijn al gemaakt 
en het eerste exemplaar wordt begin 
2011 verwacht. De  bouw van  Sunreef 
58 is het antwoord van Sunreef Yachts 
op de verzoeken van een groep klanten. 
Volgens Sunreef Yachts waarderen deze 
consumenten de kwaliteit van construc-
tie de schepen, de op maat gemaakte 
aanpassingen voor eventuele extra 
luxe en de zeileigenschappen van haar 
jachten. Daarnaast zou de groep ook be-
hoefte hebben aan zeiljachten die kleiner 
en lichter zijn en waarmee ook zonder 
extra bemanning gezeild kan worden. 
Het nieuwe jacht dat comfortabele 
slaapplaatsen biedt voor acht à negen 
gasten voldoet hieraan. Het precieze 
aantal slaapplaatsen en cabines hangt af 
van de keuzes van de consument.             
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ten terug te halen en het onderdeel te 
vervangen voor de verbeterde versie. 
Indien u in het bezit bent van een ISO 
deckvest (met status indicatie scherm) 
raadt Spinlock u dringend aan het 
serienummer op te geven bij 
www.spinlock.co.uk/update. Indien 
een upgrade noodzakelijk is, krijgt u 
duidelijke instructies. Bezitters van een 
Deckvest worden verzocht deze up-
date direct aan te vragen. Vanaf 1 april 
2011 is dit niet meer mogelijk.
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