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Introductie Antaris Fifty5 op HISWA
te water

In navolging op de succesvolle Antaris
Sixty6 introduceert Antaris een nieuw
Nederlands topproduct: de Antaris Fifty5.
De officiële introductie van deze boot
vindt plaats tijdens de HISWA te water
in Amsterdam op 3 september om 13.00
uur. Het is een stoer, ruim en eigentijds
model. Kenmerkend voor deze polyester
sloep is het rechte steven en de rubber
stootrand langszij. De sloep is voorzien
van een geïntegreerd zwemplateau en

daarnaast is er wederom veel aandacht
besteed aan het zitcomfort in de sloep.
De speciale rompvorm zorgt voor stabiliteit en indien gewenst kan er snel met
deze sloep worden gevaren. De introductieprijs van de Antaris Fifty5 is € 31.000,-.

Antaris Boats
T: 0514-596270
www.antarisboats.com

Eerste Damarin 732 Xtender te water

Interboat met
drie primeurs
naar de HISWA
te water
Interboat neemt dit jaar met acht boten deel aan de HISWA te water die van
3 tot en met 8 september in Amsterdam plaatsvindt. De werf kondigt hierbij drie primeurs aan: de Intercruiser 31,
de Intercruiser 28 Cabrio en de Neo 7.0.
Interboat werkt hard aan een sterke opmars in het segment cruisers. De Intercruiser 31 is hier een mooi voorbeeld van.
Tien jaar na de introductie van het eerste
model met kajuit, volgt op de HISWA te
water de officiële doop van de Intercruiser 31. Met een maatvoering van 9.50 bij
3.35 meter vult de 31 het gat tussen de
zusterschepen Intercruiser 29 en 34. Ook
aanwezig is de Intercruiser 28 Cabrio, een
mix van de Intender 760, de Intercruiser
27 Cabin en de Intercruiser 28. Zoals het
hoort bij een sloep of tender, is het stuurwiel ver achterin gepositioneerd en is de
doorvaarthoogte beperkt. De kajuit heeft
naast de voorzieningen voor de keuken
en het sanitair ook ruimte voor een extra
groot tweepersoonsbed. Na de sloepen-,
tender- en cruiserlijn introduceert Interboat
onder het motto ‘New Experience Overall’
nu ook een Neolijn. De volledig op de eigen werf in Zwartsluis gebouwde Interboat
Neo 7.0 is op vele vlakken vernieuwend.
Door het rechthoekige dekplan, de geheel
open spiegel en de plaatsing van de motor
onder de zelflozende vloer is er opvallend
veel leefruimte. Je vindt Interboat op de
standnummers D11, K208 en C09.
Interboat
T: 035-5827425
www.interboat.com

Met trots meldt jachtwerf Damarin uit
Gouda dat de eerste Damarin 732 Xtender te water is gelaten. De Damarin 732
Xtender vult het gat tussen de 640 MPV
en de 840 Xtender. Ad van Dam: “We zijn
zelf erg tevreden en de eigenaren ook. De
vaareigenschappen zijn subliem, de boot
is stabiel en haalt met een 52 pk motor
een snelheid van bijna 20 km per uur. Met
meer vermogen kan hij twee keer zo hard!”
Het interieur van de nieuwe tender is zo
ingericht dat het maximale uit de ruimte is
gehaald. De 732 is voorzien van een koel-

kast, wasbakje, kooktoestel en een ruime
afsluitbare toiletruimte onder het voordek.
Het geïntegreerde zwemplateau zorgt
voor een gemakkelijk instap. De introductieprijs van dit nieuwe trailerbare model in
standaard uitvoering bedraagt € 49.950,De Damarin 732 Xtender is te bezichtigen
op de werf en van 3 tot en met 8 september
2013 op de HISWA te water op stand J02.
Damarin
T: 0182-515386
www.damarin.nl
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