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Watersportnieuws | Motorboten

Atlantic Motoryachts presenteert met 
trots de nieuwe Atlantic 56 Twin Deck. In 
opdracht van Atlantic Motoryachts heeft 
Vripack Naval Architects in Sneek een 
compleet nieuwe Atlantic ontwikkeld, de 
56 Twin Deck. Met een romp en boven-
bouw van aluminium bezit het jacht unie-
ke ontwerpkenmerken. Het jacht is 
voorzien van een exclusief, automatisch 
werkend dakraam. Dit panoramadak is 
vervaardigd van gehard glas en heeft een 
machinaal aandrijf- en pop-upmechanis-
me. Dankzij de slimme integratie in het 
ontwerp is het dek vrij van uitstekende of 
verhoogde delen. Daarbij bevat de boot 
een elektronisch werkend tendercompar-
timent, geschikt voor een jet tender van 

Een vlakke vloer van spiegel tot steven, 
overal zicht op het water, helemaal zelf 
in te delen door 45 vierkante meter ge-
lijkvloers oppervlak, veel volume en een 
dynamisch eigentijds design met lange 
gelaagde lijnen. Dat zijn de belangrijkste 
karaktereigenschappen van de Pano-
rama FF 46 van Steeler Yachts waar-
van de eerste twee boten van tekening 
zijn verkocht. Het ontwerp van de Pa-
norama FF 46 heeft een steile boeg die 
boven vloeiend over gaat in het dek dat 
de gangboorden overdekt en vrijwel tot 
achterin doorloopt. Vanuit het stuurhuis 
– met elektrisch cabrio-hefdak – loopt 
men zo naar het enorme achterdek waar 
door zijn oppervlakte van 22 m² meer 
dan voldoende ruimte is voor een loun-
gebank en twee ligbedden. Maar vanuit 
het stuurhuis is er ook open communi-
catie met passagiers in de leefruimte be-
neden, uitzonderlijk voor een ‘fly-bridge’ 
waar je meestal afgezonderd zit van wat 
er zich binnen in de boot afspeelt. Het 
motorjacht heeft rechte boorden, van 
voor naar achteren veel ramen en twee 
deuren aan weerskanten waardoor je vrij-
wel droog kunt afmeren en probleemloos 
kunt in- en uitstappen. Doordat het dek 
doorloopt is de zelflozende kuip overdekt 
en is er altijd een beschutting tegen de 
zon en regen.  Innovatief is de 5.500 li-
ter tank midscheeps. Hierdoor wordt het 
schip niet alleen nagenoeg onzinkbaar bij 
gebruik als luchttank, maar je kunt deze 
tank ook binnen tien minuten vullen met 
water waardoor de kruiphoogte met 12 
cm naar beneden gaat en ook de laagste 
bruggen binnendoor naar Zuid-Frankrijk 
geen obstakel meer zijn. De eerste Pano-
rama FF 46 is volgend jaar op Boot Düs-
seldorf te zien.

Steeler Yachts 
T: 0521-510268 
www.steeleryachts.com

Op 12 en 13 oktober 2013 vindt bij North-
Line Yachts in Harlingen het tweede Nautic 
& Lifestyle Event plaats. Hier zal de com-
plete serie North-Line motorjachten te be-
zichtigen zijn. Daarnaast presenteert een 
selectie van gerenommeerde bedrijven een 
verzameling van luxe artikelen, zoals auto’s, 
juwelen, mode en kunstwerken. Om het af 
te maken zijn er de koffiebeleving, luxe wij-
nen en exclusieve visgerechtjes. Nautic & 
Lifestyle biedt hiermee een compleet dagje 
entertainment voor alle bezoekers. Vorig 

vier meter, een geïntegreerde zwemtrap, 
een gangboord en dekdouche. Op het 
achterdek bevindt zich een speciaal com-
partiment voor een reddingsvlot, geschikt 
voor zes personen. Om meer leefruimte 
te scheppen op het achterdek, kan de 
tafel in de rugleuning van de loungebank 
worden geklapt. Dit complete jacht wordt 
aangedreven door een innovatief twin 
Volvo Penta IPS 600 propulsionsysteem, 
dat tot 435 pk levert en een maximum 
kruissnelheid heeft van 24 knopen.

Atlantic Motoryachts 
T: 0515-541131 
www.atlanticmotoryachts.nl

Atlantic 56 Twin Deck met panoramadakAl twee Panorama 
FF 46 schepen 
van tekening 
verkocht

Tweede Nautic & Lifestyle Event bij 
North-Line 

jaar werd Nautic & Lifestyle bezocht door 
zo’n 600 genodigden. “Het draait bij Nau-
tic & Lifestyle om de totaalbeleving”, aldus 
Sipko van Sluis van organisator North-Line 
Yachts. Nautic & Lifestyle is op uitnodiging. 
Een officiële VIP-kaart kan worden aange-
vraagd via de website www.north-line.nl. 
Het evenement is op beide dagen geopend 
van 11.00 uur tot 17.00 uur.

North-Line Yachts 
T: 0517-391054, www.north-line.nl


