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YACHTS

Veelzijdige gangmaker
De Efsix is een snelle, sportieve zeilboot, ontwor-
pen door E.G. van de Stadt. De boot is zowel ge-
schikt voor wedstrijdzeilen als recreatief zeilen 
met vrienden en familie. Dankzij de volledig op-
haalbare kiel is ze makkelijk te traileren, maar je 
kunt er daardoor ook droog mee vallen. De Efsix 
kan hoog aan de wind varen en gaat op ruime 
koersen snel in plané, met daarnaast de spinna-
ker als extra uitdaging. Ze is zeer wendbaar, een-
voudig te zeilen en comfortabel dankzij de onder-
dekse schootvoering. Het is de ideale boot voor 
iedereen die op sommige momenten van ont-
spannen zeilen houdt en op andere meer ‘need 
for speed’ heeft.

De Hoora Efsix wordt onder vacuüm-injectie gebouwd met een sandwichconstructie. 
   
De boot is standaard in Ral 9001 of Ral 9010 en voorzien van:
    
• Solide stootlijst, verjongde mast en giek in blank aluminium, hoofdwant, babywant 

en verstelbare zalingen.      
• Aangehangen profielroer met helmstokverlenger, geheel ophaalbare profielkiel met 

lier en opbergruimte aan weerszijden.    
• Lei-rails met barberhaulers, grootschoot op swivel, fokkeschoot met schildpad-    

ratelblokken en schootklemmen onderdeks.    
• Touring grootzeil en stagfok met fokroller, pvc huikje, mik, stalen vallen met voorlo-

pers, kraanlijn en schoten.    

Kenmerken
• Geheel ophaalbare kiel en daarmee 

eenvoudig trailerbaar
• Als toerboot stabiel en comfortabel, 

zeer geschikt voor het hele gezin
• Veel opbergruimte onder het voordek
• Onder alle weersomstandigheden de 

perfecte wedstrijdboot
• Kan snel in plané
• Betrokken en enthousiaste club wed-

strijdzeilers

Afmetingen & gewicht
• Totaal: 6.00 x 2.00 m
• Kuip: 2.70 x 1.20 m
• Diepgang: 1.00 m
• Gewicht: 500 kg (waarvan 150 kg    

ballast)
• Zeiloppervlak: 18.8 m2 (grootzeil + fok)
• Doorvaarthoogte staande mast:     

8.90 m
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OPTIES OLD SKOOL CRUISE SPRINT PULSE

€ 18.750 € 22.250 € 24.250 € 25.700

Inventaris: plastic box, jaaglijn, meerpen, 2 fenders, 
peddel, borstel, dweil, anker + lijn, windex + + + + € 235

Epoxy 3 lagen + antifouling onderwaterschip ge-
spoten + + € 1.175

Onderdeks HYS rolfoksysteem + rolfok met UV baan + + € 875

Afwijkende rompkleur + + + € 250

Striping + + + € 78

Buitenboordmotorplank RVS demontabel + + € 395

Opbergzak in achteronder + € 320

Reefsysteem op giek + elastiek bindrif in grootzeil + € 285

Zwemtrap gemonteerd + € 235

Wedstrijdzeilen: grootzeil + genua meerprijs + € 370

Overloop Harken + € 1.075

Telescopische helmstokverlenger meerprijs + + € 58

Hangbanden met beugels + + € 225

Neerhouder Harken + + € 310

Trapezeset incl. broek + € 749

Spinnakerset incl. beslag en siboom + € 2.100

Meting KNWV + € 450

Rolfokhoes (incl. aanpassing) + € 350

Afdektent over de hele boot in Swela + € 895

Kampeertent met latten en zijritsen € 1.595

Winterkleed in blauw pvc € 675

Torqeedo Travel 1103 incl. 915Wh accu + € 2.300

ePropulsion Spirit 1.0 Plus incl. 1276Wh accu € 1.899

Gekeurder trailer geremd met rollen € 4.100

Transport per KM afstand € 1,60

Kleuropties: 
Antraciet (Ral 7016)
Staalblauw (Ral 5011) 
Parelmoerblauw (Ral 5025) 
Zilvergrijs (Ral 7001)


