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Aquanaut: Uw vaarplezier is onze drijfveer

Uw keuzes, uw smaak
Het leven is een aaneenschakeling van keuzes. Het heeft u
geleid naar dit unieke moment, waarop u voor de aanschaf
van uw eigen schip staat. Met een Aquanaut Drifter 3.0 kiest
u voor passie, vakmanschap en topkwaliteit. Het is de gemene deler van de meer dan 1.300 solide, betrouwbare en mooi
gelijnde motorjachten, die we al sinds 1961 op onze eigen
werf in waterstad Sneek met de hand bouwden.
Terechte trots
Het is een aanpak waarmee Aquanaut u ultiem vaarplezier
biedt. Waarom? Omdat het ruimte laat voor persoonlijke
keuzes. Uw keuzes. En welk model u ook bij ons kiest, u
zult er terecht trots op zijn. Niet alleen vanwege de perfecte
vaareigenschappen, maar eveneens door de vormgeving en
inrichting van al onze jachten. Beide getuigen altijd van een
goede smaak, want het is uw smaak! Ook bij de Drifter 3.0.
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DE DRIFTER FAMILIE

Gewilde erfgenamen!

Luxe, comfort, vrijheid
Het stoere uiterlijk, de degelijke bouw, de grote praktische bruikbaarheid en de zeewaardige
mogelijkheden. Zijn unieke eigenschappen maakten de Drifter-familie al een gewilde erfgenaam
vanaf de introductie op Boot Düsseldorf in 1992. Vele honderden exemplaren met zowel open kuip
als achterkajuit varen inmiddels rond op de Europese wateren; comfortabel en veilig.
Eigentijds en geliefd
Aan boord ervaart de ware liefhebber de luxe, het comfort en de vrijheid om te gaan en staan waar
‘ie wil. De stille motor, de riante ruimte, het lichte interieur en de sportieve belijning. Al vanaf de zeer
succesvolle introductie begin jaren ’90 en tot op de dag van vandaag maken deze eigenschappen van
de Drifter een eigentijds, geliefd en technisch hoogstandje. Mogelijk gemaakt door computergestuurde
fabricage in combinatie met handmatig vakmanschap.
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DE DRIFTER FAMILIE

Derde generatie neemt
het stokje over
De bereikbare watersportdroom
Dankzij die blijvende populariteit neemt de derde generatie nu het stokje
over: de Drifter 3.0. Deze bloedverwant beschikt over dezelfde genen
als zijn voorouders en heeft alle goede karaktertrekken behouden. Toch
is er dat ene grote verschil met zijn erfgenamen: de multiknikspant is
ditmaal een knikspant. Dit levert nóg meer binnenruimte op en maakt
de ultieme watersportdroom nóg beter bereikbaar. Ook voor u!
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Efficiëntie tot in detail
Het doel om watersportdromen binnen handbereik te brengen met
de Drifter 3.0 leidde tot efficiënte keuzes in indeling, constructie,
vormgeving en materiaalgebruik. En tot twee modellen: de AC en de
OC. Het hoge niveau qua comfort en afwerking stralen beide Drifters
3.0 in alles uit. Op doordachte wijze is de derde generatie fijn geslepen
met veelzijdig comfort, strakke vormen en uitmuntende details. Een
garantie voor een aangenaam verblijf aan boord.
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VORM & FUNCTIE

Drifter 3.0
CS AC & OC
en Privilege

Tijdloze klasse die zijn waarde behoudt
De Drifter 3.0 AC en OC hebben elk hun eigen kenmerkende
Aquanaut-lijnenspel. Modern, doordacht en ingetogen, maar
nu met een nóg strakkere en meer eigentijdse stijlsteven. De
krachtige Hollandse boeg laat zien dat ook deze Drifter over
serieuze vaareigenschappen beschikt en dat het ontwerp van
de romp andermaal zorgt voor stabiele en aangename vaareigenschappen. Onder alle omstandigheden. Daarnaast biedt
de Drifter ook een goede verhouding tussen diepgang en binnenruimte. Een tijdloze klasse, die zijn waarde in de toekomst
behoudt!
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VORM & FUNCTIE

Exterieur Drifter
3.0 AC & OC

De revolutionaire belijning
staat nergens stil

Bij Aquanaut koop je geen boot, maar een jacht dat is aangepast aan de
wensen en eisen die watersporters aan ons stellen. Ook het ontwerp
van het AC- en OC-exterieur is tot stand gekomen door goed te
luisteren naar u als klant samen met de inbreng van bijna 60 jaar aan
ervaring en kennis van onze kant. Het leidt bij de Drifter 3.0 tot een
revolutionaire vormgeving met unieke eigenschappen.
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Binnen met buiten verbonden
Om de ultieme watersportdroom voor iedereen binnen bereik te
brengen, maakten we bij de Drifter 3.0 qua apparatuur en de betimmering
van het moderne en eigentijdse interieur iets andere keuzes. Zo hebben
we de zware houten omlijstingen ingeruild voor een moderne, maar nog
altijd volwaardig scheepse look en feel. Ook gebleven? Veel zicht en
licht, wat binnen met buiten verbindt.
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VORM & FUNCTIE

Interieur Drifter 3.0 AC
Op vakantie met uw gezin
Vorm in dienst van functie. Dat is de essentie van een goed
ontworpen scheepsinterieur. En dat geldt zeker voor de Drifter 3.0 AC. De knikspantromp biedt veel extra ruimte en die
benut u in dit ideale reisschip met uw gezin volop. Het interieur begint meteen na de boeg met het comfortabele gastenverblijf in de V-kooien. Daarachter bevindt zich een dinette
met ruime keuken, die doorgang biedt naar een salon met
plaats voor een L-vormige zithoek.
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Een tweede huis te water
Achterin de Drifter 3.0 AC is de verrassend ruime eigenaarshut gesitueerd, met een breed tweepersoonsbed. Vanuit
deze masterbedroom loopt u zo de natte cel in, die bestaat
uit een gescheiden douche en toilet. Werkelijk overal is de
ruimte voelbaar. Dat maakt de Drifter 3.0 AC een tweede
huis op het water, een verblijf waar iedereen zich thuis voelt.
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VORM & FUNCTIE

Interieur Drifter 3.0 OC
Op reis met familie of vrienden
Zoveel mogelijk gelijkvloers en zo min mogelijk op- en
afstapjes. Die uitdaging gingen we met de Drifter 3.0 OC
aan. En die ambitie maakten we waar ook, want kuip, salon
en kombuis zitten op één niveau in dit ideale schip voor
tripjes met familie en/of vrienden. Het maakt een grote
raampartij mogelijk met ongekende lichtinval en vergezichten. Hoewel het design anders doet vermoeden, staat ook
bij de Drifter 3.0 OC de vorm wel degelijk in dienst van
de functie. Zo gaat de verlaagde doorvaarthoogte - ideaal
voor een omgeving met veel bruggen - nergens ten koste
van de stahoogte.

14

Een varende serre
De knikspantromp en de efficiënte inrichting bieden ook
bij dit model volop mogelijkheden. Voorin begint het interieur in de Drifter 3.0 OC met de eigenaarshut. Daar is
het Franse bed dé smaakmaker. Erachter bevindt zich aan
bakboord de douche en aan stuurboord de badkamer en
het toilet. Overdag zal het leven zich vooral afspelen in de
salon en riante open kuip, waar het heerlijk relaxen is op de
L-zitbanken. Zelfs bij de stuurstand is de ruimte voelbaar.
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VORM & FUNCTIE

Opties en
mogelijkheden

Geen mens is gelijk,
geen wens is gelijk
Zoals gesteld, leidde het doel om watersportdromen
binnen handbereik te brengen met de Drifter 3.0 tot efficiënte keuzes in indeling, constructie, vormgeving en
materiaalgebruik. Deze standaardisering maakt zowel de
AC als OC voor een breed publiek toegankelijk. Maar bij
Aquanaut weten we ook dat geen mens en wens gelijk
zijn. Daarom bieden we tegen meerprijs eveneens 100%
maatwerk van het exterieur en interieur aan.
U houdt de regie in handen
In dat geval maken we aan de hand van uw wensen altijd
een eerste selectie in kleuren, afmetingen, materialen en
apparatuur. Deze is gebaseerd op ons veeljarig inzicht
in het vertalen van wensen naar de praktijk. Maar op al
deze vlakken houdt u de regie en bieden we een keur

een mogelijkheden. Heeft u andere ideeën over de inrichting van de AC of OC? Geen probleem!
Een droom zoals u die voor ogen heeft
U krijgt van ons alle ondersteuning om uw droom te
realiseren zoals u voor ogen heeft. Bewezen betrouwbaarheid is hierin een belangrijke wegingsfactor. Onze
voorkeur gaat altijd uit naar solide merken, die beschikken over een wereldwijd servicenetwerk. In onze ogen
essentieel voor schippers die landsgrenzen niet als belemmering zien, maar als nieuwe horizon.

SERVICE

Service om u
tegen te zeggen
heeft een naam:
Aquanaut
Passie voor varen is de motivatie en drijfveer van het
familiebedrijf Aquanaut. U ziet dit onder meer terug in goede
en persoonlijke service en after-sales. Wie een Aquanaut
koopt, wordt 'deel van de familie'. U krijgt de best mogelijke
ondersteuning om in elk deel van het bouwproces van
uw schip de juiste keuzes te kunnen maken. Ook na de
tewaterlating van uw schip kunt u rekenen op ondersteuning
van Aquanaut. Twee jaar garantie met calamiteitenservice is
standaard.
Na het verstrijken van de garantieperiode kunt u terugvallen
op service en onderhoud van Aquanaut tegen marktconforme
tarieven. Dat is het voordeel van de passie en langetermijn
visie van een familiebedrijf. Het bewijst zich ook in een
solide klanttevredenheid. Veel eigenaars van een Aquanaut
kiezen wederom voor Aquanaut als ze een nieuw schip wensen aan te schaffen.
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SPECIFICATIES

Drifter AC

Afmetingen:
Lengte over alles
Breedte
Diepgang
Hoogte boven waterlijn
Gewicht leeg ca, kg
Tank inhoud diesel*
Tank inhoud drinkwater*

350 AC
11.15 m
3.50 m
1.10 m
2.55 m
9.000
500
500

390 AC
12.10 m
4.00 m
1.10 m
2.60 m
12.000
500
500

430 AC
13.10 m
4.35 m
1.15 m
2.70 m
16.000
500
500

* Tankcapaciteiten kunnen in onderling overleg verder vergroot worden, afhankelijk van uw overige keuzes.

SPECIFICATIES

Drifter OC

Afmetingen:
Lengte over alles
Breedte
Diepgang
Hoogte boven waterlijn
Gewicht leeg ca, kg
Tank inhoud diesel*
Tank inhoud drinkwater*

350 OC
11.15 m
3.50 m
1.00 m
2.45 m
9.000
500
500

390 OC
12.10 m
4.00 m
1.10 m
2.50 m
12.000
500
500

430 OC
13.10 m
4.35 m
1.15 m
2.60 m
16.000
500
500

* Tankcapaciteiten kunnen in onderling overleg verder vergroot worden, afhankelijk van uw overige keuzes.
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Betrouwbare bondgenoot op soms
onvoorspelbare zee
Wie de onstuimige natuur van het water kent, wenst maximale
zekerheid. Met een Drifter 3.0 AC of OC weet u dat uw schip
gebouwd zal worden door een scheepswerf met een grote historie en ervaring. Sinds 1961 bouwt Aquanaut met passie de
beste schepen in haar klasse. Honderden schepen zijn er inmiddels van onze gewaardeerde en gecertificeerde werf gerold.
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Ingebouwde zekerheden
Al onze schepen voldoen aan de CE standaard en de strenge
wet- en regelgeving die in Nederland geldt op het gebied van
constructie, zeewaardigheid en (brand)veiligheid. De monitoring hiervan vindt plaats door Dutch Certification Institute
(DCI). Ook is Aquanaut aangesloten bij de Nederlandse Jachtbrancheorganisaties. Het zijn allemaal ingebouwde zekerheden, die bijdragen aan de waardevastheid en betrouwbaarheid
van uw jacht.
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Ervaar het rijke gevoel van Aquanaut
Geef het beeld dat deze brochure geschetst heeft van een
Drifter 3.0 AC en OC nog meer diepgang. Bezoek onze werf
en zie en ervaar hoe wij met passie en vakmanschap schepen
bouwen. Of beter nog: maak een proefvaart. De meest ideale
vorm daarvan is het huren van een Aquanaut. Juist dat geeft u
alle tijd en gelegenheid om te ontdekken wat de prettige eigenschappen van een Aquanaut zijn. Of welke keuzes u zou
maken om uw eigen Aquanaut nóg prettiger te maken.
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Wensen waarmaken
Alleen op het water kunt u het echte rijke gevoel van een
Aquanaut ervaren. Een gevoel dat zich niet laat omschrijven,
maar slechts laat typeren door woorden als: vrijheid, comfort,
veiligheid en één zijn met de natuur. We staan te allen tijde
tot uw dienst om al uw vragen te beantwoorden en al uw
wensen waar te maken.
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Aquanaut Dutch Craftsmanship since 1961
Water- en handelsstad Sneek heeft een rijke historie van honderden jaren als het gaat om scheepvaart en scheepsbouw. Water en
schepen horen bij de cultuur van onze stad. Het zit in het DNA en de harten van de mensen. En daarmee ook in ons bedrijf en de
vakmensen die er werken. Ons bedrijf huist tegen het hart van Sneek en meet zo’n 35.000 m2. In dit omvangrijke gebied zijn alle
Aquanaut divisies gevestigd, zoals: jachtbouw en -werf, verhuur, scheepsmakelaardij, schiphuizen, jachtservice en jachthaven.
Daarmee biedt Aquanaut al sinds 1961 vakmanschap van A tot Z op het gebied van motorjachten.

Selfhelpweg 9
NL-8607 AB Sneek
Nederland
t +31(0)515 41 22 53
e sales@aquanaut.nl

aquanaut.nl
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