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Luxueus en comfortabel varen in een premium aluminium RIB

Talamex S-Line

Luxueus en comfortabel varen in een  
premium aluminium RIB. Dat is waar de  
S-Line voor staat. 

De Talamex S-Line wordt gefabriceerd van 
0,9mm Duits Valmex® Mehler PVC doek, de beste 
kwaliteit beschikbaar. Bovendien wordt het PVC 
thermisch gelast waardoor de naden één worden 
en de levensduur aanzienlijk wordt verlengt. 
Deze RIB beschikt over een extra brede, 3mm 
dikke dubbeldeks aluminium romp. De voordelen 
van een aluminium romp zijn naast de sterkte 
en stijfheid van aluminium ook het geringe 
gewicht. Dit maakt de boot zeer wendbaar, 

snel en handelbaar. De S-Line is voorzien van 
een bowlocker met brandstoftankbandje en 
heeft een dubbeldeks romp met vlakke vloer 
welke afgewerkt is met hoogwaardig teak-
look EVA foam voor een premium look en feel. 
Op de boeg bevindt zich een boegstep met 
ankerbevestiging welke het in en uitstappen 
en ankeren vereenvoudigen. De speciale 
poedercoating zorgt voor een hoogkwalitatieve 
uitstraling en maakt de romp nagenoeg 
onderhoudsvrij. De S-Line is voorzien van vele 
unieke features en de beste Europese accessoires. 
Zo beschikt de Talamex S-Line over twee Bravo 
overdrukventielen, telescopische aluminium 

peddels, RVS sleepogen en zowel harde als zachte 
handgrepen. Bovendien kan de boot gemakkelijk 
in de davits worden gehangen doormiddel van 
zijn zes aluminium gelaste hijsogen. De S-Line 
wordt geleverd inclusief speciaal console en 
bijpassend boegkussen. In het standaard pakket 
zit onder andere: een reparatieset, double-action 
handpomp, manometer en brandstoftankbandje. 
Op de boten wordt standaard 3 jaar garantie 
gegeven. De Talamex S-Line is door EMCI CE 
gecertificeerd waardoor deze aan alle Europese 
eisen voldoet!

Boot type Lengte x 
Breedte (cm)

Max. 
belading (kg)

Max. motor
in kW/PK

Aanbevolen 
kW/PK

Max. motor-
gewicht (kg)

Max. 
personen

Aantal 
luchtkamers

Drijver door-
snede (cm)

Gewicht incl. 
peddels (kg)

Spiegel
hoogte

85.908.380 
S-Line 380

380 x 185 690 22,1/30 22,1/30 90 6 4 46 143 Lang
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Volledig uitgerust 1    Luxe stootlijst

2    Zachte gestikte handgrepen  
voor comfortable grip

3    Bravo harde handgrepen

4    RVS sleep D-ringen

5    Boegstep met ankerbevestiging

6    Bowlocker geschikt voor 24L 
brandstoftank

7    3-persoons console met kussenset

8    Thermisch gelaste naden

9    Telescopische Bravo peddels

10   Bravo one-touch luchtventielen met 
volgorde aanduiding

11    Bravo overdrukventielen

12    Lensplug

13    Gelaste aluminium hijsogen

14    Hoge spiegel

15    Teak-look EVA foam vloer

16    Inspectieluik met ruimte voor bilgepomp

17    3mm dubbeldeks aluminium romp met 
vlakke vloer

18    0.9mm Duits Valmex® Mehler PVC

19    Brandstoftankbandje voor vastzetten 
brandstoftank

20    Boegkussen

21    Ruimte tussen de vloeren voor 
brandstofleiding
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Thermisch gelast Valmex® Mehler PVC
0,9mm Valmex® Mehler PVC, de beste 
kwaliteit beschikbaar met thermisch gelaste 
naden voor verlengde levensduur.

Aluminium romp met hijsogen
3mm dikke dubbeldeks romp met meerdere 
gelaste hijsogen.

Bowlocker
Bowlocker geschikt voor een 24L brand
stoftank en bandje ter bevestiging van 
de tank. Boegkussen wordt standaard 
meegeleverd.

Teak-look foam vloer
De teaklook EVA foam vloer zorgt voor een 
premium look and feel.

Boegstep met ankerbevestiging
Boegstep met ankerbevestiging voor 
eenvouding ankeren en in en uitstappen.

Console met kussenset 
3persoons aluminium console wordt 
standaard meegeleverd inclusief hoog
waardige kussenset (exclusief stuur,  
naaf en afstandbediening).

Telescopische peddels
Hoogwaardige Bravo telescopische peddels.

Bravo overdrukventielen
Uw boot is beschermd tegen beschadiging 
door overdruk dankzij twee slimme Bravo 
overdrukventielen.
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Accessoires 

Artikelnummer Omschrijving

85.922.108 Zitbanktas met kussen grijs  120x20cm

85.922.109 Zitbanktas met kussen grijs  105x20cm

85.922.110 Zitbanktas met kussen grijs  100x20cm

85.922.111 Zitbanktas met kussen grijs  90x20cm

85.922.112 Zitbanktas met kussen grijs  85x20cm

85.922.113 Zitbanktas met kussen grijs  80x20cm

94.100.020 Droogtas 5l

94.100.021 Droogtas 10l

94.100.022 Droogtas 15l

85.922.123 Manometer voor handpomp

85.922.040 Doubleaction handpomp standaard ventiel Talamex

85.922.214 Ankerlijnhouder voor opblaasboot

20.300.165 Bravo BST 800 elektrische luchtpomp

20.300.176 Bravo BST 800 Accu elektrische luchtpomp

20.300.160 Bravo GE 230/1000 elektrische luchtpomp

95.900.337 Roeidol omzettingskit voor bimini Aqualine, Greenline, Superlight

95.900.338 Roeidol omzettingskit voor bimini Comfortline, Highline, Silverline

95.900.339 RVS bimini houder voor oarlocker

85.922.236 Lijmbare accessoire basis/mount (paar)

85.922.237 Verstelbare plugin houder voor vishengel

85.922.238 Verstelbaar plugin platform voor fishfinder/kaartplotter
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Accessoires

Artikelnummer Omschrijving

77.203.001 Paraplu anker 1.5 kg

77.203.002 Paraplu anker 2.5 kg

77.203.003 Paraplu anker 3.2 kg

77.203.004 Paraplu anker 4 kg

77.203.006 Paraplu anker 6 kg

79.625.102 Zwemtrap aluminium voor opblaasboot 2 steps

79.625.103 Zwemtrap aluminium voor opblaasboot 3 steps

85.540.174 Transportwielen set

81.101.829 Boot hoes MAXI tender (300360cm)

81.101.830 Boot hoes tender (240300cm)

81.101.831 Boot hoes XXS (420480cm). (maximale boot breedte 180cm)

81.101.832 Boot hoes XS (420480cm). (maximale boot breedte 229cm)

85.930.200 Aluminium dekzeil uitsteller 60100cm 

85.000.424 Onderhoudsset

85.000.430 InstaLock sluit en hijssysteem
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Talamex reddingsvesten
Speciaal voor u geselecteerd

Talamex Reddingsvest 150N:
•  Automaat en handbediening
•  Geschikt voor personen vanaf 40kg
•  Volgens ISO 124023

Talamex 100N Kindervest:
•  Doek van 100% polyester, High Visible EN ISO 20471
•  Vulling van licht PE schuim
•  Reflecterende panelen
•  Voorzien van kruisband voor extra veiligheid
•  Vestelbare Nexus sluiting met sterke Nexus buckle
•  Voorzien van ritssluiting
•  Volgens ISO 124024

Artikelnummer Model Maat Gewicht

20.427.505 Talamex opblaasbaar reddingsvest 150N Adult 40+ kg

20.427.020 Herlaadset UML MK5 33g All Weather Automatic Adult 40+ kg

20.400.001 Talamex 100N Baby 015kg

20.400.015 Talamex 100N Toddler 1520kg

20.400.020 Talamex 100N Child 2030kg
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Specificaties

Boot type Lengte x 
Breedte (cm)

Max. belading 
(kg)

Max. motor in 
kW/PK

Aanbevolen 
kW/PK

Max. motor
gewicht (kg)

Max.
personen

Aantal 
luchtkamers

Drijver 
doorsnede (cm)

Gewicht incl. 
peddels (kg)

Spiegel
hoogte

85.908.380 
S-Line 380 380 x 185 690 22,1/30 22,1/30 90 6 4 46 143 Lang
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© 2021-01 Lankhorst Taselaar. Alle rechten voorbehouden. Lankhorst Taselaar onderzoekt onophoudelijk middelen om de producten die zij ontwerpt, fabriceert en distribueert te verbeteren. Wij spannen ons tot het uiterste in om verkoop- en servicedocumentatie 
te produceren die up-to-date is. De technische gegevens van de motoren, boten en accessoires zijn doorlopend aan verandering onderhevig. Deze brochure mag niet worden beschouwd als een nauwkeurige gids waarin u de allernieuwste technische gegevens 
aantreft. Ook is deze brochure niet bedoeld als verkoopbrochure voor bepaalde motoren, boten of accessoires. Distributeurs en dealers zijn geen agent van Lankhorst Taselaar en zijn niet gemachtigd om namens Lankhorst Taselaar expliciete toezeggingen of 
beweringen te doen, inclusief maar niet beperkt tot beweringen met betrekking tot een product, verkopen, toepassingen of service. Niet alle producten zijn beschikbaar in alle landen. Sommige producten die in deze catalogus worden getoond zijn uitgerust met 
optionele toebehoren. Gelieve uw dealer te raadplegen. Model, kleur, afbeelding, specificaties wijzigingen voorbehouden.

De complete range Talamex opblaasboten bestaat uit de onderstaande modellen. 
Vraag uw dealer om meer informatie of kijk op www.talamexopblaasboten.nl
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Talamex Marine Products gedistribueerd door Lankhorst Taselaar
Komeet 13  |  8448 CG Heerenveen  |  Nederland

T +31 (0)320 - 27 46 11  |  E sales@lankhorst-taselaar.nl
I  www.talamexopblaasboten.nl
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