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Zeilen pur sang
De award winning Motion 670 is een sportieve 
toerzeilboot met uitzonderlijke stabiliteit, veilig-
heid, handzaamheid en veel comfort voor ieder-
een. Deze boot is een eigen ontwerp in samen-
werking met de Nieuw Zeelander Patrick Flanagan 
en is naast de doorontwikkeling op de Hoora Valk, 
bedacht om het elektrisch varen heen. Het accu-
pakket draagt bij aan de stabiliteit van de boot en 
er kunnen zonnepanelen geïntegreerd worden in 
het achterdek. De kuip is buitengewoon ruim en 
biedt de opvarenden meer beschutting en be-
scherming dan normale open zeilboten. De Mo-
tion 670 wordt onder vacuüm-injectie gebouwd, 
wat als resultaat heeft dat de romp licht, sterk en 
stijf is.

De boot is standaard in off-white, en voorzien van:

• Solide stootlijst en rubber neus, scharnierend voor- en achterdeurtje en ankerluik.
• Gecoate aluminium mast met leuverwagens en een grijprand langs de hele boot.
• Doorgestoken profielroer, sjorlieren, lei-rails + blokken.
• Voorgerekte vallen, halstalie, lazy-jacks en 3 landvasten.

Garantie: 3 jaar op casco en aluminium, op overige onderdelen geldt fabrieksgarantie.

Kenmerken
• Drie keer te reven doorgelat grootzeil
• Door één persoon te strijken mast, 

dankzij een door Hoora ontwikkelde 
strijkinrichting

• Bediening van de motor in de kuip van-
af het bestuurdersbankje

• Grijprand rondom de volledige boot
• Snel hijsen en strijken van het grootzeil 

dankij een leuversysteem op karren
• Vlot en eenvoudig zeilen opgeruimd 

door lazy-jacks en maindrop

Afmetingen & gewicht
• Totaal: 6.70 x 2.20 m
• Kuip: 3.65 x 1.37 m
• Diepgang: 0.90 m
• Gewicht: ca. 900 kg (waarvan ballast 

ca. 400 kg)
• Zeiloppervlak: 24 m2
• Doorvaarthoogte staande mast:      

9.00 m
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OPTIES OLD SKOOL CRUISE PULSE

€ 25.900 € 31.500 € 44.600

Inventaris: plastic box, jaaglijn, meerpen, 2 fenders,
hoosvat, toeter, vaarboom, peddel, borstel, dweil,
ankerbal, seinkegel, anker + lijn

+ + +  € 238

Giek + mik + € 435
Dubbele giek + rodkicker (ophouder) + + € 810

Maindrop ipv huikje + + € 170

Grootzeil, doorgelat ipv standaard grootzeil + + € 815

Rolfoksysteem onderdeks + + € 795

Gasgeveerd maststrijksysteem + + € 1.900

Schootklemmen, swivel en sjorlieren + + € 592

Helmstokverlenger (telescopisch) + + € 98

Antifouling onderwaterschip, incl. epoxybehandeling + + € 980

Aquatro 3.5 kW elektromotor in de kiel, incl. :
•   Flexofold 2 blads klapschroef, walstroomaansluiting
•   Joy-stick bediening, of bediening in handgreep
•   170 Ah accupakket en acculaders

+ € 9.500

Zonnecellen, ingelegd in achterdek + € 3.600

Afwijkende rompkleur € 250

Striping € 135

Waterlijn (geschilderd) € 200

Overloop € 685

Hangbanden met beugels € 220

Trapeze met broek € 749

Rolfokhoes (incl. aanpassing) € 505

Kuiptent Odyssey € 640

Valk trailer geremd € 3.800

Trailerpakket (spanbanden + slot) € 152
Transport per KM afstand € 1,60

Prijslijst september 2021, incl 21% BTW
Wijzigingen voorbehouden
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