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Grand Sturdy 500 Sedan
Onze grootste Sedan, ook voor kleine waterwegen

Sinds 2003 heeft het open-kuip-concept een 
permanente plek veroverd in het productgamma 
van Linssen Yachts. De afgelopen jaren werd er een 
uitgebreide lijn sedans ontwikkeld, van klein (zoals de 
25.9) tot groot (meest recent de 45.0). En nu krijgt ook 
het vlaggenschip, de Grand Sturdy 500 AC Variotop®, 
een Sedan-evenknie. Maar dat vlaggenschip had toch 
al alles wat je je als vaarliefhebber kunt wensen? Dat 
was meteen ook onze uitdaging bij de ontwikkeling 
van deze 500 Sedan. Hoe blijf je in de buurt van de 
500 AC Variotop® en weet je tegelijkertijd iets nieuws 
met een unieke meerwaarde te creëren, zonder dat je 
beschikt over de Variotop. Maar het is ons wederom 
gelukt.

Geperfectioneerd concept
Met de Grand Sturdy 500 AC Variotop® creëerde 
Linssen Yachts al de perfecte boot met achterkajuit. 
Met de Grand Sturdy 500 Sedan Variodeck® wordt 
die prestatie geëvenaard, alleen nu voor een boot 
met open kuip. AC en Sedan zijn twee verschillende 
concepten, maar beide uniek en ontzettend veelzijdig 
in hun eigen categorie.

Nog even terug naar de doorgangshoogte. Die is in 
dit Sedan-concept bewust laag gehouden om het 
vaargebied aanzienlijk te vergroten. Neem Frankrijk. 
Voor veel mensen een gedroomd vaargebied, maar 
tegelijkertijd ook spannend door de vele tunnels en 

Het is het grootste jacht met een open kuip dat wij sinds onze bedrijfsoprichting in 1949 hebben gebouwd: de 
Grand Sturdy 500 Sedan Variodeck®. Een luxe ‘traveller’ met de ideale afmetingen van 15,50 x 4,65 x 1,20 m. 
Én met een meer dan ideale doorgangshoogte van slechts 2,75 m. De Grand Sturdy 500 Sedan Variodeck® 
maakt de (water)weg vrij voor vele comfortabele vaartochten, zelfs dwars door vaarmekka Frankrijk. Dit is de 
ultieme Linssen voor schippers die graag denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.  
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bruggen. Je kunt daardoor met de Grand Sturdy 500 
Sedan overal comfortabel en relaxed varen, en hoeft 
nergens stressvolle manoeuvres op de millimeter 
nauwkeurig uit te voeren.

Single handed varen
Dat comfortabel varen wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Linssen Slide and Pop-out-doors (LSP®) aan 
zowel bakboord- als stuurboordzijde van de boot. 
Deze hoogwaardige zijschuifdeuren zorgen ervoor 
dat je de 500 Sedan single handed kunt besturen en 
met groot gemak kunt aanleggen. Daarbij zorgt het 
LIPPCON®-systeem voor de slimme aandrijving van 
de boeg- en hekschroef. 

Je vaart een sluis in, zet via het LIPPCON®-systeem 
de boeg- en hekschroef vast en laat de boot zachtjes 
tegen de kant aanlopen. Vanachter de stuurstand ben 
je door de zijdeur direct bij de uitgang en bolder om 
zelf de lijnen vast te leggen. Zonder stress en zonder 
hulp van je partner. Da’s de kracht van dit Sedan-
concept. Dit is niet de boot voor de stoere alleskunner, 
maar voor iedereen. Ook voor schippers die nog niet 
zoveel vaaruren hebben gemaakt.
 
E-Variodeck® 
De Grand Sturdy 500 Sedan Variodeck® is een echte 
all season boot waarmee je heel vroeg én heel laat in 
het vaarseizoen nog volop plezier beleeft op zowel de 
kleine als grote waterwegen. Licht en transparantie 

lopen als rode draad door het ontwerp. Neem het 
E-Variodeck, waarbij de ‘E’ duidt op de elektrisch 
bediening van dit grote schuifdak. 

Bifold Variodoors
Of neem de Bifold Variodoors tussen de Salon en de 
open kuip: Een vierdelige volledig glazen deurenpartij, 
die volledig geopend kan worden. De toetreding van 
natuurlijk licht is maximaal, doordat alles heel erg open 
is ontworpen. Je bent dan wel aan boord van een jacht, 
maar door al deze elementen sta je gevoelsmatig in de 
buitenlucht. En dat is een fantastisch gevoel.

Onafhankelijk
Je eigen gang gaan, de drukte vermijden, genieten 
in de luwte. De 500 Sedan is erop gebouwd en er 
volledig op ingericht. Het grote vlak met solarpanelen 
op het dak bijvoorbeeld zorgt voor een grote mate 
van onafhankelijkheid. De panelen leveren genoeg 
vermogen om alle installaties aan boord te laten 
draaien. Met deze 500 Sedan creëer je je eigen cocon, 
ongeacht het jaargetijde. Het enige waarvoor je af 
en toe van boord moet, is om proviand te halen of de 
watertank bij te vullen.

Vertrouwd en nieuw
De 500 Sedan draagt onmiskenbaar de Linssen-
signatuur. Tegelijkertijd is er ruimte voor nieuwe 
elementen gecreëerd. Woorden als eigentijds, stoer en 
strak zijn zeker bij de uitvoering in grijs van toepassing. 
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VoorkajuitSalon

Open kuip
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Voorkajuit toiletVoorkajuit douche

GastencabineGastencabine douche/toilet
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Het scheepse karakter zit er vanzelfsprekend nog 
altijd in. Van de andere kant hebben we heel bewust 
gekozen voor rustige, strakke belijningen in het 
design. De verwantschap met de 500 AC Variotop® 
is evident. Tegelijkertijd zitten er in deze Sedan weer 
veel innovaties. Dat mag je natuurlijk van Linssen 
verwachten.

Smart Helm Console
Een van die innovaties is te vinden aan de stuurstand 
van de 500 Sedan. Hier is een uittrekbaar console 
(Smart Helm Console) bedacht met daarop alle 
belangrijke controllers voor de bediening en besturing. 
Als schipper zit je direct langs de zijdeur, maar wil je 
het liefst de bediening binnen handbereik hebben. Je 
kunt je rechterarm nu laten rusten op dit console en 
houdt zo de volledige controle over de boot. Ook deze 
innovatie zorgt voor extra vaarcomfort.

One Touch Cockpit Cover®
Nog een nieuwe vinding van Linssen Yachts: de 
One Touch Cockpit Cover. Oftewel een elektrisch 
bedienbare cabrio. Het open maken en dichtritsen van 

een kuip met een canvasdoek is bij veel sedans vaak 
nogal een exercitie. Maar niet bij onze 500 Sedan. Je 
maakt één rits en enkele drukknopen los, drukt op de 
afstandsbediening en het complete zeildoek wordt 
automatisch ingetrokken. De zeilen verdwijnen in de 
hoek van de kuip in speciale opbergcassettes. Binnen 
een paar minuten heb je dankzij de One Touch Cockpit 
Cover® een open of gesloten kuip.

Te veel om op te noemen
We kunnen hier helaas niet alle bijzonderheden van 
de Grand Sturdy 500 Sedan behandelen. Maar een 
paar in het oog springende kenmerken willen wij u 
niet onthouden. Nieuw is bijvoorbeeld de U-bank in 
de salon, waarvan de fauteuil 180 graden gedraaid 
kan worden voor een optimaal zicht naar buiten. De 
24-inch LED-tv in de slaapkamer is slim weggewerkt 
in de kast en zwaait 90 graden omhoog bij het openen 
ervan. Ook noemenswaardig is het organizersysteem 
in de kelderruimte. Hier is voor alles een vaste plek 
ingeruimd. Natuurlijk is er ook nog een lijst met opties. 
Daarop vindt u o.a. een zwembordes dat u hydraulisch 
kunt laten zakken, een stabilisatiesysteem en 
airconditioning. 

De Grand Sturdy 500 Sedan Variodeck® is leverbaar 
in zes kleurcombinaties (exterieur) en vijf kleurlevens 
(interieur). Voor meer bijzonderheden, opties en 
technische specificaties verwijzen wij u graag naar 
onze website www.linssenyachts.com
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BASISSPECIFICATIES Grand Sturdy 500 Sedan
Bouwwijze: SPH® (Softchine Prestressed Hull)
Gewicht/waterverplaatsing: ± 27.000 kg / ± 27 m3

LOA x breedte x diepgang: ± 15,50 x 4,65 x 1,20 m
Minimale kruiphoogte: ± 2,75 m
Stahoogte VK / salon: ± 2,00/2,05 m
CE-classificatie: B (zee)
Tankinhoud diesel: / water / zwartwater ± 2 x 750 ltr / ± 720 ltr / ± 400 ltr
Motorisering: 2 x 5 cil. Volvo Penta Diesel, type D3-110

2 x 82 kW (110 PK), ZF 45-H / 3,031:1, 3000 rpm
Dynamo: 2x 180A-12V
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