MAAK KENNIS
MET DE NIEUWE
ANTARIS X

INTERIEUR

UITERLIJK

Trendy en met oog voor het kleinste detail; het

De kuip van de Antaris X is functioneel ingericht, met

perfect afgewerkte interieur van de Antaris X versterkt

in het midden een L-vormige bank en achterin de kuip

het gevoel van luxe en kwaliteit nóg meer.

een comfortabele rondzit. Om luxe en kwaliteit uit te

Het interieur is ontworpen voor maximaal comfort.

stralen, zijn de kussens dubbel gestikt en afgewerkt

Zo is het tweepersoonsbed in de eigenaars hut zeer

met trekstroken. De overzichtelijke stuurpositie in de

royaal bemeten en is er volop bergruimte. Tevens is er

kuip biedt de kapitein een geweldig uitzicht rondom.

een separate douche- en toiletruimte in de kajuit aan-

De Antaris X heeft een polyester opbouw met glas.

wezig. Midscheeps is ruimte voor twee extra slaap-

De kuip- en gangboorden (achter) zijn standaard

plaatsen. De salon is voorzien van een loungebank,

voorzien van kunstteak.

waar het aangenaam vertoeven is.

DESIGN

TECHNOLOGIE

TURBODIESEL

Het jongste model van Antaris beschikt standaard

De toegepaste techniek in de Antaris X is state of the

Antaris biedt u een programma met geavanceerde

over vier vaste slaapplaatsen, bergruimte in het achter

art en voldoet aan alle moderne eisen. Optioneel zijn

Yanmar turbodieselmotoren. Standaard wordt de

steven en veel comfort. Te gebruiken als dag cruiser

de touchscreen bedieningspanelen in zowel de kajuit

Antaris X uitgerust met een 80 pk motor, naar wens

voor het hele gezin, maar ook uitermate geschikt voor

als bij de bestuurderspositie.

op te schalen naar 350 pk. Kijk op onze optielijst

een (korte) vakantie op het binnenwater of op zee.

welke mogelijkheden er zijn.

ANTARIS X

HYBRIDE

EXTRA OPTIES

De Antaris X is zo ontworpen dat hybride varen ook

U kunt de Antaris X volledig naar eigen wens en

tot de mogelijkheden behoort. Met dit hybride con-

behoefte samenstellen. Dit geldt voor zowel het

cept is het mogelijk om in alle rust geheel elektrisch

exterieur als het interieur. Op onze optielijst kunt

te varen én - indien gewenst - gebruik te maken van

u zien welke keuzes wij bieden.

DE NIEUWE STANDAARD

de kracht van de verbrandingsmotor.

TECHNISCHE GEGEVENS

De nieuwe Antaris X heeft álles wat je van Antaris mag verwachten,
volledig gericht op de wensen van de klant. Een stoer eigentijds

Lengte:

10,00 m

Breedte:

3,60 m

Diepgang:

0,75 m

Doorvaarthoogte:

ca. 2,40 m

Gewicht:

ca. 5.500 kg

CE-categorie:

B (zeewateren)

Materiaal:

polyester (DSM ISO-NPG Lloyds gekeurd)

Standaard motor:

80 pk 4 cilinder Yanmar turbodiesel

Inhoud brandstoftank:

2x 250 liter (rvs)

Inhoud schoonwatertank:

2x 230 liter (rvs)

Inhoud vuilwatertank:

1x 250 liter (rvs)

Stahoogte kajuit:

1,95 m

Afmetingen bed eigenaars hut:

2,15 m x 2.15 m

Afmetingen bed midscheeps:

2,10 m x 1,35 m

ANTARIS X

design met een strak lijnenspel, een ruim en modern interieur,
superieure vaareigenschappen en een hoogwaardige afwerking.
Dit geeft de Antaris X een uitstraling waar je u tegen zegt.
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