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PEDRO-BOAT JACHTBOUW
PEDRO BORA 43’

NIEUWE SCHEPEN
INTRODUCTIE >> VERNIEUWDE PEDRO BORA 43’’

VLAGGENSCHIP WEER TOPFIT
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Mag een jacht dat al lange tijd de
vaandeldrager is van een grote werf,
een plaats krijgen in de rubriek ‘Nieuwe schepen’? De Pedro Bora 43’ is inderdaad al geruime tijd het vlaggenschip van de Groningse Pedro-werf,
maar werd onlangs weer helemaal topfit gemaakt. De plaatsing in deze rubriek is daarom een bewijs van verdienste.
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Dit scheepstype stamt oorspronkelijk uit de
visserij. Hoewel van die herkomst nog weinig is
over gebleven, blijven veiligheid en zeewaardigheid toch belangrijke factoren die we ook in
de Pedro Bora 43’ anno 2010 terug vinden. Zo
heeft het jacht een stalen romp en aluminium
opbouw.

De Bora 43’ is nog steeds een geliefd jacht dat
door zijn markante vormgeving een breed publiek blijft aanspreken.

Het jacht heeft de kenmerkende inrichting van een trawler

Door deze constructie ontstaat een gunstige
gewichtsverdeling met een laag zwaartepunt
dat versterkt wordt de plaatsing van de aandrijving en tanks. Het zelfrichtend vermogen
dat hierdoor ontstaat draagt wezenlijk bij aan
de veiligheid van het schip op groot water. Het
schip ziet men derhalve van Nederland tot
Finland en de Middellandse Zee.
De vernieuwde Bora 43’ is een robuuste vaandeldrager

Het vlaggenschip van Pedro-Boat Jachtbouw
werd in de tachtiger jaren ontwikkeld en is
sindsdien steeds vernieuwd en verbeterd. De
laatste aanpassingen op basis waarvan we het
predicaat ‘nieuw’ toepassen betreffen een
nieuw gecertificeerd waterleidingsysteem dat
een optimale bescherming biedt tegen legionella en andere micro-organismen, alsmede
een vernieuwd elektrisch circuit dat nu betrouwbaarder en gebruiksvriendelijker is.
Daarnaast werden op tal van punten modificaties en verbeteringen aangebracht, waardoor
het ervaren jacht topfit en helemaal bij de tijd
is.
De Bora 43’ is een zogenaamd trawlerjacht.

De stuursalon is comfortabel ingericht

De Pedro Bora 43’ kost vanaf € 384.370 incl.
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