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Wie de tijd neemt en de zaken niet overhaast, geniet veel meer van het 
leven. Natuurlijk kan het ook leuk zijn om eens met een speedboot vol 
gas over het water te scheren. Maar zeg nou zelf: kunt u bij een snelheid 
van 24 knopen of meer nog een goed gesprek voeren? Of een maaltijd 
bereiden? Van het landschap genieten? Om over de brandstofrekening 
maar te zwijgen.

Een Linssen staat voor een heel andere manier van leven. Een leven dat niet 
in het teken staat van jachtig reizen en vluchtige ervaringen, maar waarin u 
bewust geniet van alle momenten.

Linssen-jachten zijn ontworpen voor een aangename, comfortabele 
kruissnelheid van ongeveer acht knopen die wordt geleverd door een 
betrouwbare dieselmotor.
Deze snelheid is een ideale vaarsnelheid om ontspannen van de omgeving 
te kunnen genieten terwijl in de kombuis de lunch wordt klaargemaakt. 
Dankzij het optimale geluidsisolatiesysteem vaart uw Grand Sturdy bijna 
even geruisloos als een kano, en kunt u met uw reisgenoten een goed 
gesprek voeren of de geluiden van de natuur op u laten inwerken. Verminder 
uw snelheid eens tot vier of vijf knopen en uw brandstofverbruik wordt nog 
geringer, terwijl de actieradius van uw schip ongekend toeneemt. Dit is het 
echte ontspannen reizen, dat vooral enorme voldoening geeft wanneer die 
speedbootkapitein u voorbij raast.

Nog nooit was het zo prettig om op uw gemak door het leven te gaan. Dit is 
waarvoor een Linssen-jacht is ontworpen. Kortom, het summum van varen 
met een motorjacht.

Ontspannen genieten 
van het ware leven

Disclaimer
De naam Linssen® en de productnamen Linssen Variotop®, FIS®, 
Floating Panel System (FPS®), HPH®, SPH®, LIPPCON®, ICCESS®, 
Linssen Slide and Pop-out door (LSP®), Fix Bottom Flex Sides 
(FBFS®) en Ten Main Modules (TMM®) zijn geregistreerde merk-
namen onder auteursrechtelijke bescherming.

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Prijs- en productwijzigingen, 
wijzigingen van in- en exterieurtekeningen, uitrustingstabellen 
en basisgegevens evenals tekstuele fouten zijn voorbehouden. 
Afbeeldingen, kleuren, beschrijvingen en gegevens met betrekking 
tot afmetingen, eigenschappen e.d. gelden enkel bij benadering en 
zijn niet bindend. Op de getoonde afbeeldingen komen optionele 
uitvoeringen voor die niet tot het standaard leveringspakket 
behoren. Bij alle illustraties, indelingen en silhouettekeningen 
betreft het ‘artist’s impressions’ waarvan de maatvoering kan 
afwijken. U kunt zich over alle Linssen-jachten uitvoerig laten 
informeren op onze werf of bij uw Linssen Yachts-dealer.

Alle informatie in deze catalogus is auteursrechtelijk beschermd. 
U mag de informatie, de tekst, de foto’s e.d. in de catalogus 
in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen, 
openbaar maken of toestemming geven voor publicatie, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Linssen Yachts.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze catalogus is de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Wij kunnen 
echter geen garantie geven met betrekking tot de volledigheid 
en juistheid van de vermelde informatie. In het bijzonder wijzen 
wij u erop dat elk Linssen-jacht een uniek geproduceerd jacht is 
en dat er wat betreft uitrusting, indeling en samenstelling
individuele afwijkingen mogelijk zijn ten opzichte van de 
standaards en gemiddelde maten.
Foto's:  Linssen Yachts, Zebra Fotostudio, Dick van der Veer

© Linssen Yachts B.V. - Maasbracht, januari 2023

Meer informatie:
Meer informatie over al onze jachten vindt u op onze website en sociale 
mediakanalen. Zo vindt u er heel veel foto's, video's, 360-graden 
panoramabeelden van de interieurs en nog veel meer.
Wilt u kijken hoe wij onze jachten bouwen? Ook dat staat uitgebreid 
uitgelegd op onze site.

Daarnaast nodigen wij u van harte uit voor een bezoek aan onze werf, of 
bij een van onze internationale partners bij u in de buurt.
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Linssen Yachts
Bedrijfshistorie

Linssen Yachts is een van de oudste jachtbouwers in Nederland. Een on-
derneming dus met een rijke traditie. Het bedrijf werd in 1949 opgericht 
door Jac. Linssen sr. (†) in Maasbracht, een klein maar dynamisch haven-
stadje aan de Limburgse Maas, in het hart van het grootst aaneengesloten 
watersport gebied van Nederland, de Maasplassen.

Linssen Yachts is inmiddels uitgegroeid tot marktleider in Europa in de sta-
len jachtbouw en produceert jaarlijks circa 70 jachten tussen 9 en 16 meter 
volledig in eigen huis.
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Jac. Linssen sr.
* 24.01.1922 - † 19.03.2020

Meer dan 70 jaar familie,  
innovatie en traditie…
Als familieonderneming laten wij ons leiden door respect voor 
mens en omgeving alsook door waardering voor edele materialen. 
Dankzij deze passie zijn wij in staat zijn om een meerwaarde te 
scheppen die boven een ‘goed product’ uitstijgt.
Op onze locaties in Maasbracht en Echt bouwen wij in die zin niet 
alleen luxe motorjachten, maar maken wij vooral dromen waar.
De onvergelijkbare symbiose van juist die specifieke materiaal-
keuze, het consistente design en het knappe vakmanschap van 
onze werknemers in samenklank met moderne processen en ma-
chines, maakt een motorjacht gebouwd in Limburg tot een échte, 
unieke Linssen!

“Ik was altijd erop uit om vooruit te lopen. Waar andere mensen 
aarzelden, was ik al aan de gang” (Jac. Linssen sr.)

Nederland is een scheepsbouwnatie die haar gelijke niet kent. Bin-
nen deze wereldwijd erkende reputatie is Linssen de onbetwiste 
specialist en marktleider in het segment van stalen motorjachten 
van 9 tot 16 meter lengte. De onweerstaanbare uitstraling, de ti-
jdloze verschijning wars van modegrillen, de markante vorm en 
haar spreekwoordelijke waardebestendigheid bevestigen dit keer 
op keer. In welke Europese haven u ook afmeert, met uw Linssen 
bent u altijd een welkome en geloofwaardige gast.

“Probeer je klanten altijd iets meer te geven dan 
je hebt beloofd. 
Op die manier win je trouwe klanten.”

5



- Product development
-  Research & Development 

(prototyping)
- After sales

- Reception
- Showroom
- Upper Deck

- Hull construction

- Blasting cabin

- Coating system
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High-tech furniture factory

De Linssen-werf in Maasbracht

- CNC houtfrezenLocatie: Echt - vloer- en wandpanelen
- interieurmodules
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- Logicam I
- 30-35 ft Grand Sturdy & SL
-  Engine room 
- Interior

- Spray booths

- Logicam II
- 40-45 ft Grand Sturdy & SL
-  Engine room 
- Interior

- Logicam III
- 450/480/500 Variotop/Variodeck
-  Engine room 
- Interior

- Linssen Marina
- Boat lift
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10De Linssen-werf is een imposant complex van 
ruim 45.000 m2 oppervlakte. Verdeeld over twee 
locaties (Maasbracht en Echt) vindt de volledige 
productie in-house plaats. 

Een bijzonder indrukwekkend proces dat hier ‘op 
papier’ niet echt tot z’n recht komt. Daarvoor moet 
u het echt een keer hebben gezien.

Wanneer u interesse heeft in een Linssen-jacht en 
de werf bezoekt zullen onze medewerkers u graag 
een kijkje in onze productie geven. U zult versteld 
staan van de grote diversiteit aan jachten die 
mogelijk is. 

Linssen Yachts heeft op ieder willekeurig moment 
ca. 30 à 35 jachten in productie. 7



Linssen Yachts B.V.   |   Brouwersstraat 17, NL-6051 AA Maasbracht   |  

+31(0)475 439 999   |   www.linssenyachts.com

W
elkom

 in de w
ereld van Linssen Yachts

NL

Welkom in de wereld vanLinssen Yachts

Grand Sturdy 45.0 AC Maas (Nederland)

Onze tijdlijn
In ons werf- en historieboek nemen we u 
mee in onze bijna 75-jarige geschiedenis op 
een uitgebreide tijdlijn met alle belangrijke 
ontwikkelingen.

Onze productie
Daarnaast brengen we in ruim 20 pagina's onze 
complete productie uitgebreid in beeld. Van eerste 
schets tot de uiteindelijke overdracht hebben we de 
volledige productie in-house.

Onze USP's
Wat maakt een Linssen een Linssen? Bekijk alle 
USP's en kenmerken van onze jachten in deze 
werfbrochure. 
Vraag ernaar in onze showroom of via e-mail: 
info@linssenyachts.com.

Op de getoonde afbeeldingen en foto's kunnen 
optionele uitvoeringen en items voorkomen die niet 
tot het standaard leveringspakket behoren.
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Linssen Yachts
modellenprogramma

Variotop® / Variodeck
brochure

Grand Sturdy / Linssen SL
brochure

Grand Sturdy-serie

• 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0
• AC en Sedan
•  Dankzij de unieke combinatie 

van klassieke styling, hightech-
prestaties en doordachte de-
tails is dit het topproduct op de 
waterwegen.

• 30 | 35 | 40 | 45
• AC en Sedan
•  Passie, duurzaamheid en verfij-

ning: de SL is het kenmerk van 
een Linssen-jacht dat is ontwik-
keld voor de meest veeleisende 
liefhebbers van een sportieve 
levensstijl.

• 450 | 500 | 550 | 55
• AC Variotop®
•  De unieke Linssen Variotop® 

combineert op een heel speciale 
manier een stuurstand binnen, 
buiten en een fly-bridge.

• 500
• Sedan
•  Een luxe 'traveller' voor de door-

gewinterde schipper. Veel ruimte 
in salon en kuip en boordevol 
innovaties. Dit is de ultieme 
Linssen voor schippers die graag 
denken in mogelijkheden, niet in 
beperkingen.

Linssen SL-serie Variotop®-serie Variodeck-serie
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30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0
GRAND STURDY 35.0 AC INTEROGRAND STURDY 30.0 AC INTERO

GRAND STURDY 35.0 SEDAN INTEROGRAND STURDY 30.0 SEDAN INTERO

± 10,70 x 3,40 x 1,00 m

± 10,70 x 3,40 x 1,00 m

± 9,70 x 3,35 x 1,00 m

± 9,70 x 3,35 x 1,00 m

Geen enkel motorjacht in haar klasse kan zich 
meten met de Linssen Grand Sturdy®. De 
unieke combinatie van klassieke styling, high-
tech prestaties en doordachte details in het 
ontwerp heeft haar tot een topproduct op de 
waterwegen gemaakt.

Er zijn verschillende Grand Sturdy-modellen 
leverbaar, ieder met een uitgebreid pakket aan 
opties waarmee u het schip kunt aanpassen aan 
uw persoonlijke voorkeur.

De Grand Sturdy-serie bestaat uit 4 lengtematen 
in AC- en Sedan-varianten:
• de Grand Sturdy 30.0 AC / Sedan
• de Grand Sturdy 35.0 AC / Sedan
• de Grand Sturdy 40.0 AC / Sedan
• de Grand Sturdy 45.0 AC / Sedan

Met uw keuze voor een Linssen Grand Sturdy® 
onderscheidt u zichzelf niet alleen als een echte 
liefhebber, maar bovenal als een ware kenner.

De Linssen Grand Sturdy-serie
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GRAND STURDY 40.0 AC INTERO GRAND STURDY 45.0 AC INTERO

GRAND STURDY 40.0 SEDAN INTERO GRAND STURDY 45.0 SEDAN INTERO

± 12,85 x 4,30 x 1,20 m

± 12,85 x 4,30 x 1,20 m

± 13,98 x 4,35 x 1,20 m

± 13,98 x 4,35 x 1,20 m

Sand Beige

Midnight Blue

Dark Grey

Olive Green

Standaardkleur

Kleuropties

Alle illustraties en indelingen zijn 
artist's impressions en niet op 
schaal. Kleurvoorbeelden zijn 
slechts ter indicatie.
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Maas, nabij Luik (B)

Grand Sturdy-
serie
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Grand Sturdy 30.0 INTERO Grand Sturdy 30.0 AC

Grand Sturdy 30.0 Sedan

Overweegt u de eerste stap te zetten in de watersport? Dan is onze 
‘kleinste’ Grand Sturdy de perfecte ‘instapper’ voor u. 
Een Linssen-jacht kenmerkt zich in de eerste plaats door uitstekende 
vaareigenschappen. Bij een jacht draait het daar natuurlijk om. Betrouw-
bare techniek, een uitstekende stabiliteit en goede manoeuvreerbaarheid. 
Kortom: zorgenvrij varen.

Met de Grand Sturdy 30.0 kunt u alle binnenwateren, rivieren, kanalen en 
meren van Europa uitstekend verkennen. Veel steden liggen van oudsher 
dicht aan het water, waardoor u vaak hartje centrum uw schip kunt afmeren.
Natuurlijk bent u niet beperkt tot de binnenwateren. Wilt u een keer verder 
weg? Dan kunt u ook prima langs de beschutte kust ‘buitenom’ naar uw 
bestemming varen.

Gewicht/waterverplaatsing:  ± 8.000 kg / ± 8 m3

LOA x breedte x diepgang:  ± 9,70 x 3,35 x 1,00 m
Minimale kruiphoogte:  ± 2,45 m
Stahoogte VK / salon / AK:  ± 1,83 / 1,94 / 1,87 m

Gewicht/waterverplaatsing:  ± 7.500 kg / ± 7,5 m3

LOA x breedte x diepgang:  ± 9,70 x 3,35 x 1,00 m
Minimale kruiphoogte:  ± 2,37 m
Stahoogte VK / salon:  ± 1,83 / 1,94 m

Kleurenschema: Sand Beige

Kleurenschema: Sand Beige
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Binnenstuurstand

Gezellig ontbijten in de open kuip

Maas, nabij Dinant (B)
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30.0 Sedan
INTERO
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Salon
16



Toilet VKPantry

Voorkajuit

Binnenstuurstand

Voorkajuit

Douche VK
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30.0 AC
INTERO

Maas, nabij Dinant (B)
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Buitenstuurstand met losse stuurstoel

Gezellig achterdek met dekkisten/bank
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Salon
20



Achterkajuit (toilet optioneel)

Douche VK

Toilet VK

Voorkajuit
21



Grand Sturdy 30.0 AC INTERO
± 9,70 x 3,35 x 1,00 m
Silhouet en indeling

Achterkajuit met twee-
persoonsbed aan SB-
zijde, inloopkast en ruime 
kastenpartij aan BB-zijde 
(optioneel toilet met was-
tafel).

Ruime salon met  
L-vormige salonbank 
(met Easy Sleep Convert 
System) en ladekast aan 
SB-zijde. Ruime pantry 
aan BB-zijde.

Voorkajuit met vrijstaand 
tweepersoonsbed en 
kasten, toiletruimte en 
separate doucheruimte.
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Grand Sturdy 30.0 Sedan INTERO
± 9,70 x 3,35 x 1,00 m

Open kuip met teakhou-
ten vloer, geïntegreerde 
bank, toegangsdeurtje 
naar zwemplateau, fen-
derparkeerplaats, dubbele 
toegangsdeuren tot salon, 
groot luik in de open kuip 
met aanzienlijke opberg-
ruimte.

Ruime salon met aan BB-zij-
de: bureau voorzien van klep 
(optioneel: TV) met kruk en 
ruime L-vormige pantry. Aan 
SB-zijde: L-vormige salon-
bank (met Easy Sleep Con-
vert System) en gedeeltelijk 
overhangende in lengterich-
ting verschuifbare stuurbank, 
stuurstand en hangkast. 

Voorkajuit met vrijstaand 
tweepersoonsbed en 
kasten, toiletruimte en 
separate doucheruimte.

Silhouet en indeling
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Maas, Limburg (NL)
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Grand Sturdy 35.0 INTERO Grand Sturdy 35.0 AC

Grand Sturdy 35.0 Sedan

De Linssen Grand Sturdy 35.0 is een uitstekende keuze voor de ‘instapper’, 
die met zijn gezin de functionele en gezellige ruimtes aan boord zal weten 
te waarderen. Dit compacte jacht is bijzonder compleet, optimaal ingedeeld 
en de prijs-prestatieverhouding is zeer aantrekkelijk.

De 35.0 is een meter langer dan de 30.0. Deze extra lengte komt tot uiting in 
meer ruimte in de salon, waardoor hier onder andere een 'kelder' voor opslag 
is gecreëerd, een klein bureau en meer ruimte op het achterdek en in de 
achterkajuit, waardoor het tweepersoonsbed semi-vrijstaand is geplaatst.

De vaareigenschappen zijn zonder meer buitengewoon te noemen. 
Door de Linssen-knikspantrompvorm heeft het schip een zeer goede 
stabiliteit, en dankzij de combinatie van de romp-, kiel- en roervorm en de 
roerbalansverhouding is het schip ook achterwaarts goed bestuurbaar, zelfs 
tégen de draairichting van de schroef in. 

Gewicht/waterverplaatsing:  ± 9.000 kg / ± 9 m3

LOA x breedte x diepgang:  ± 10,70 x 3,35 x 1,00 m
Minimale kruiphoogte:  ± 2,45 m
Stahoogte VK / salon / AK:  ± 1,83 / 1,94 / 1,87 m

Kleurenschema: Dark Grey

Kleurenschema: Midnight Blue

Gewicht/waterverplaatsing:  ± 8.500 kg / ± 8,5 m3

LOA x breedte x diepgang:  ± 10,70 x 3,35 x 1,00 m
Minimale kruiphoogte:  ± 2,37
Stahoogte VK / salon:  ± 1,83 / 1,94 m
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35.0 Sedan
INTERO

Maasplassen nabij Maasbracht (NL)
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Binnenstuurstand

Comfortabele open kuip
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Douche VK

Toilet VK Pantry

Voorkajuit
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Salon
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Boschmolenplas (NL)
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35.0 AC
INTERO

31



Salon32



Douche VK

Toilet VK

Voorkajuit

Achterkajuit 33



Grand Sturdy 35.0 AC INTERO
± 10,70 x 3,40 x 1,00 m
Silhouet en indeling

Achterkajuit met semi-
vrijstaand tweepersoons-
bed aan SB-zijde en ruime 
kastenpartij aan BB-zijde 
(toiletruimte met wastafel 
en/of douche optioneel 
mogelijk).

Ruime salon met L-vor-
mige salonbank (met Easy 
Sleep Convert System), 
'kelder', bureau en hang-
kast aan SB-zijde. Ruime 
pantry aan BB-zijde.

Voorkajuit met vrijstaand 
tweepersoonsbed en 
kasten, toiletruimte en 
separate doucheruimte.
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Grand Sturdy 35.0 Sedan INTERO
± 10,70 x 3,40 x 1,00 m
Silhouet en indeling

Open kuip met teakhou-
ten vloer, geïntegreerde 
bank, toegangsdeurtje 
naar zwemplateau, fen-
derparkeerplaats, dubbele 
toegangsdeuren tot salon, 
groot luik in de open kuip 
met aanzienlijke opberg-
ruimte.

Ruime salon met aan BB-
zijde: bureau voorzien van klep 
(optioneel: TV) met kruk, 'kelder' 
en ruime L-vormige pantry. 
Aan SB-zijde: U-vormige 
salonbank (met Easy Sleep 
Convert System) en gedeeltelijk 
overhangende, in lengterich-
ting verschuifbare stuurbank, 
stuurstand en hangkast. 

Voorkajuit met vrijstaand 
tweepersoonsbed en 
kasten, toiletruimte en 
separate doucheruimte.

35



Maasplassen nabij Maasbracht (NL)

Kleurenschema: Midnight Blue
36



Grand Sturdy 40.0 INTERO Grand Sturdy 40.0 AC

Grand Sturdy 40.0 Sedan

De Linssen Grand Sturdy 40.0 wordt – net als 
haar kleinere zussen – aangeboden in een 
AC-variant (met achterkajuit) en een Sedan-
variant (met open, zelflozende kuip). Het her-
kenbare, slanke profiel is consequent voort-
gezet in de elegante ontwerpen.

De Linssen Grand Sturdy is een volumineus 
jacht met een vol en breed voorschip. De in-
deling van ons 40-voet-segment is ongekend 
ruim. 

Wanneer u de salon betreedt, valt deze ruime 
indeling direct op. Salon en keuken bevinden 
zich op hetzelfde niveau, met slechts één trede 
tussen de salon en het keukencompartiment, 
zodat de kok en de gasten samen van het 
boordleven kunnen genieten. 
De trap naar de voorkajuit kan worden opge-
klapt en geeft toegang tot een praktische ‘kel-
derruimte’. Ideaal voor de wijnliefhebbers on-
der ons!

De voorkajuit heeft een tweepersoonsbed 
waar men van beide zijden comfortabel in en 
uit kan stappen. De toiletruimte is toeganke-
lijk vanuit zowel de voorkajuit als de gang naar 
het voorschip, zodat ook uw gasten in de mid-
denkajuit – die is voorzien van twee eenper-

soonsbedden – er gebruik van kunnen maken. 
Van de gang uit is tevens de separate douche 
te bereiken. 

De achterkajuit is eveneens zeer ruim inge-
deeld met een vrijstaand tweepersoonsbed, 
een eigen, gesepareerde douche en een apart 
toilet en een bijzonder ruime inloopkast.
Patrijspoorten en dekluiken geven voldoende 
licht en zorgen voor optimale ventilatie. 

Sedan
Bij de Sedan-versie bevindt de verbinding 
tussen salon en kuip zich op één niveau, met 
slechts een lage drempel. In het verlengde van 
de opbouw loopt de Linssen Longtop over de 
kuip. Hierdoor kunt u comfortabel droog – of 
beschut tegen minder goed weer – in de kuip 
zitten op de geïntegreerde kuipbank met de 
hekdeur naar het zwemplateau.

Opbergruimte
Aan boord van een schip kunt u nooit genoeg 
opbergruimte hebben. Alle Linssen-jachten 
hebben praktische en goed gepositioneerde 
lades, kasten en vakken die zorgen voor zinvol 
gemak aan boord. De ruimte onder de kuip-
vloer bij de Sedan is ongekend groot en biedt 
veel mogelijkheden.

Gewicht/waterverplaatsing:  ± 17.000 kg / ± 17 m3

LOA x breedte x diepgang:  ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m
Minimale kruiphoogte:  ± 2,93 m
Stahoogte VK / salon / AK:  ± 1,97 / 2,01 / 1,99 m

Gewicht/waterverplaatsing:  ± 15.500 kg / ± 15,5 m3

LOA x breedte x diepgang:  ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m
Minimale kruiphoogte:  ± 2,72 m
Stahoogte VK / salon:  ± 1,97 / 2,01 m

Kleurenschema: Olive Green

Kleurenschema: Sand Beige
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Nabij Sneek (NL)

Leefruimte op één niveau in de salon en open kuip

Open kuip
38



40.0 Sedan
INTERO
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Salon
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Toilet / doucheVoorkajuit
41



Salon
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Middencabine
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40.0 AC
INTERO

Maas, Maastricht (NL)
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Buitenstuurstand met vaste stuurstoel

Geïntegreerde ruime U-bank op het achterdek
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Salon / Pantry/ Dinette
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Achterkajuit met toilet/douche en opbergruimte
48



Middencabine
49



50



Voorkajuit
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Grand Sturdy 40.0 AC INTERO
± 12,85 x 4,30 x 1,20 m
Silhouet en indeling

Achterkajuit met vrij-
staand tweepersoonsbed 
aan SB-zijde, toiletruimte 
met elektrisch toilet, 
wastafel, douche en ruime 
inloopkast aan BB-zijde

Ruime salon met L-vormige 
salonbank (met Easy Sleep 
Convert System) en ruime pan-
try aan SB-zijde. Dinette met 
kasten aan BB-zijde. Kelder 
onder trap naar het voorschip.

Voorkajuit met vrijstaand twee-
persoonsbed en hang-/legkasten
Middencabine met twee 
eenpersoons bedden en kasten.
Toiletruimte met elektrisch toilet 
en separate doucheruimte.
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Grand Sturdy 40.0 Sedan INTERO
± 12,85 x 4,30 x 1,20 m
Silhouet en indeling

Open kuip met teakhouten 
vloer, geïntegreerde bank, 
toegangsdeurtje naar 
zwemplateau, fender-
parkeerplaats, dubbele 
toegangsdeuren tot salon, 
groot luik in de open kuip 
met aanzienlijke opberg-
ruimte.

Ruime salon met L-vormige 
salonbank (met Easy Sleep 
Convert System) en stuurstand 
met comfor tabele stuurbank en 
de Linssen 'Slide and Pop Out 
Door' aan BB-zijde en ruime 
pantry, klapbare dinettetafel/
bureau aan SB-zijde. Kelder 
onder trap naar het voorschip.

Voorkajuit met vrijstaand 
tweepersoonsbed en kasten
Middencabine met twee 
eenpersoons bedden en 
kasten.
Toiletruimte met elektrisch 
toilet en separate douche-
ruimte.
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Grand Sturdy 45.0 INTERO Grand Sturdy 45.0 AC

Grand Sturdy 45.0 Sedan

De Grand Sturdy 45.0 is een geweldig ruim 
schip, waarop het uitstekend toeven is voor 
lange reizen door heel Europa, maar zeker 
ook voor een lang weekend. Vanaf de eerste 
‘streep op de tekentafel’ is gekeken naar een 
brede inzetbaarheid. De vele details zorgen 
ervoor dat de 45.0 een geschikt en universeel 
concept biedt voor praktisch alle wateren.

Of u nu kiest voor de AC met ruime achterkajuit, 
of voor de Sedan met ruime open kuip, u 
bevindt zich aan boord van uw ‘penthouse 
op het water’! De 45.0 heeft bijzonder veel 
leefruimte, zowel in de salon, op het achterdek 
als in de kajuiten. Ook bergruimte is er in ruime 
mate voorhanden. Alles wat u onderweg nodig 
heeft, kunt u gemakkelijk opbergen in de vele 
kasten, lades en luiken. Daarnaast is de 45.0 
ruim in de zin van luxe. Want werkelijk alles wat 
wij ons bij hedendaags comfort voorstellen, is 
hier ofwel al standaard aanwezig, ofwel door 
onze ontwerpers als optioneel item voorzien.

Een designvoorbeeld is de gebogen driedelige 
raampartij met extra groot glasoppervlak. 
Door het grote oppervlak kan een maximale 
hoeveelheid daglicht binnenvallen, wat 
bijdraagt aan een prettige leefomgeving. Ook 
in de voor- en achterkajuit zorgen de grotere 
patrijspoorten voor meer licht in het interieur. 
Met dezelfde stijlelementen oogt het als één 
groot raam. 

Bewuste materiaalkeuzes
Het interieur is licht en contrastrijk. Dat begint 
al bij de vloer met een warme, diepbruine 
Wengé-finish, gelegd in brede stroken voor 
een optimale dieptewerking. Bij de afwerking 
van het interieur passen we okoumé-hardhout 
toe met een kersen-finish. Deze contrasteert 
bijzonder fraai met de in leer uitgevoerde 
bekleding van het meubilair.

Gewicht/waterverplaatsing:  ± 20.000 kg / ± 20 m3

LOA x breedte x diepgang:  ± 13,98 x 4,35 x 1,20 m
Minimale kruiphoogte:  ± 2,93 m
Stahoogte VK / salon / AK:  ± 1,97 / 2,01 / 1,99 m

Gewicht/waterverplaatsing:  ± 19.500 kg / ± 19,5 m3

LOA x breedte x diepgang:  ± 13,98 x 4,35 x 1,20 m
Minimale kruiphoogte:  ± 2,72 m
Stahoogte VK / salon:  ± 1,97 / 2,01 m

Kleurenschema: Olive Green

Kleurenschema: Midnight Blue
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45.0 Sedan
INTERO
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Salon
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Middencabine
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Salon Open kuip

Pantry Stuurstand
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Toilet / doucheVoorkajuit
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45.0 AC
INTERO
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Salon / Pantry/ Dinette
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TV-solution (optie)
65



Achterkajuit
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Toilet/Douche achterkajuit
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Voorkajuit
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Grand Sturdy 45.0 AC INTERO
± 13,98 x 4,35 x 1,20 m
Silhouet en indeling

Achterkajuit met vrijstaand 
tweepersoonsbed, toiletruimte 
met elektrisch toilet, wastafel, 
douche en ruime kastenpar-
tijen. Inloopkast met handige 
opbergboxen.

Ruime salon met U-vormige sa-
lonbank (met Easy Sleep Convert 
System) en ruime pantry aan SB-
zijde. L-vormige dinette en kast aan 
BB-zijde. Handige TV-lift om vanuit 
dinette of salonbank te kijken.

Voorkajuit met vrijstaand 
tweepersoonsbed en kasten.
Middencabine met twee 
eenpersoons bedden en kas-
ten.
Toiletruimte met elektrisch 
toilet en separate douche-
ruimte.
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Grand Sturdy 45.0 Sedan INTERO
± 13,98 x 4,35 x 1,20 m
Silhouet en indeling

Open kuip met teakhou-
ten vloer, geïntegreerde 
bank, fenderparkeerplaats, 
dubbele toegangsdeuren 
tot salon, groot luik in de 
open kuip met aanzienlijke 
opbergruimte.

Ruime salon met U-vormige 
salonbank (met Easy Sleep 
Convert System) en stuurstand 
met comfor tabele stuurbank en 
de Linssen 'Slide and Pop Out 
Door' aan BB-zijde en ruime 
pantry, klapbare dinettetafel/
bureau met 2 krukken aan SB-
zijde.

Voorkajuit met vrijstaand 
tweepersoonsbed en 
kasten, toiletruimte met 
elektrisch toilet en separate 
doucheruimte.
Middencabine met twee 
eenpersoons bedden en 
kasten. Separate toilet/dou-
che op de gang.
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30 | 35 | 40 | 45
LINSSEN 35 SL ACLINSSEN 30 SL AC

LINSSEN 35 SL SEDANLINSSEN 30 SL SEDAN

± 10,70 x 3,35 x 1,00 m

± 10,70 x 3,35 x 1,00 m

± 9,70 x 3,30 x 1,00 m

± 9,70 x 3,30 x 1,00 m

Passie, duurzaamheid en verfijning: de SL 
is het kenmerk van een Linssen-jacht dat 
is ontwikkeld voor de meest veeleisende 
liefhebbers van een sportieve levensstijl.

SL is de afkorting voor ‘Sport Luxury’. Voor 
de SL heeft het Linssen Yachts prototyping & 
engineering team, in nauwe samenwerking met 
KesselsGranger DesignWorks, een serie jachten 
ontwikkeld die de onmiskenbaar luxueuze 
Linssen-identiteit combineren met verfijningen 
die aansluiten bij de grootste sporttradities.

Passend bij de sportfilosofie zijn de belangrijkste 
karakterlijnen van het jacht geaccentueerd. Het 
exterieurdesign wordt gekenmerkt door details 
die uniek zijn voor deze SL-serie.

Ook de Linssen SL-serie bestaat uit 4 
lengtematen in AC- en Sedan-variant:
• de Linssen 30 SL AC / Sedan
• de Linssen 35 SL AC / Sedan
• de Linssen 40 SL AC / Sedan
• de Linssen 45 SL AC / Sedan

De Linssen SL-serie
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LINSSEN 40 SL AC LINSSEN 45 SL AC

LINSSEN 40 SL SEDAN LINSSEN 45 SL SEDAN

± 12,85 x 4,25 x 1,20 m

± 12,85 x 4,25 x 1,20 m

± 13,98 x 4,30 x 1,20 m

± 13,98 x 4,30 x 1,20 m

Egg shell White

Cove Green

Fjord Blue

Haven Grey

Standaardkleur

Alle illustraties en indelingen 
zijn artists impressions en niet 
op schaal. Kleurvoorbeelden zijn 
slechts ter indicatie.

Standaardkleur

Kleuropties
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Linssen SL-serie
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Linssen 30 SL Linssen 30 SL AC

Linssen 30 SL Sedan

Kleurenschema: Cove Green

Kleurenschema: Fjord Blue

Gewicht/waterverplaatsing:  ± 8.000 kg / ± 8 m3

LOA x breedte x diepgang:  ± 9,70 x 3,30 x 1,00 m
Minimale kruiphoogte:  ± 2,45 m
Stahoogte VK / salon / AK:  ± 1,83 / 1,94 / 1,87 m

Gewicht/waterverplaatsing:  ± 7.500 kg / ± 7,5 m3

LOA x breedte x diepgang:  ± 9,70 x 3,30 x 1,00 m
Minimale kruiphoogte:  ± 2,37
Stahoogte VK / salon:  ± 1,83 / 1,94 m

Een compacte Linssen met een ongekend sportieve uitstraling. De 
Linssen 30 SL is de instapper uit onze SL (Sport Luxury) serie. Een jacht 
met de onderscheidende kwaliteiten en vaareigenschappen die wij aan al 
onze motorjachten meegeven. Tegelijkertijd een jacht met een design en 
interieur dat een nieuwe stroming binnen ons aanbod vertegenwoordigt. 
Ontworpen en gemaakt voor liefhebbers van een sportieve levensstijl. En 
verkrijgbaar in een AC-uitvoering (met achterkajuit) of Sedan-uitvoering 
(met open kuip). 

Onze 30-voeter uit de SL-serie is een ideaal jacht om uw eerste stap 
te zetten in de wereld van de watersport. Een stabiele, comfortabele 
en uiterst wendbare reisgenoot waarmee u op uw gemak de Europese 
binnenwateren kunt verkennen, en ook een vaartocht langs de kust niet 
hoeft te schuwen. Met de 30 SL maakt u misschien uw eerste vaaruren, 
maar het zal vanaf het begin vertrouwd voelen. Let wel op: door de 
eigentijdse verschijning en frisse kleurstelling krijgt u onderweg veel 
aandacht.
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30 SL 
Sedan
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Salon
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Toilet VK

Voorkajuit

Douche VK
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30 SL 
AC

Maas, nabij Maasbracht (NL)
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Achterkajuit (toilet optioneel)

Douche VKVoorkajuit

Toilet VK
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Salon
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Linssen 30 SL AC
± 9,70 x 3,30 x 1,00 m
Silhouet en indeling

Achterkajuit met twee-
persoonsbed aan SB-
zijde, inloopkast en ruime 
kastenpartij aan BB-zijde 
(optioneel toilet met was-
tafel).

Ruime salon met L-vor-
mige salonbank (met Easy 
Sleep Convert System) 
en ladekast aan SB-zijde. 
Ruime pantry aan BB-
zijde.

Voorkajuit met vrijstaand 
tweepersoonsbed en 
kasten, toiletruimte en 
separate doucheruimte.
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Linssen 30 Sedan
± 9,70 x 3,30 x 1,00 m
Silhouet en indeling

Open kuip met teakhou-
ten vloer, geïntegreerde 
bank, toegangsdeurtje 
naar zwemplateau, fen-
derparkeerplaats, dubbele 
toegangsdeuren tot salon, 
groot luik in de open kuip 
met aanzienlijke opberg-
ruimte.

Ruime salon met aan BB-zij-
de: bureau voorzien van klep 
(optioneel: TV) met kruk en 
ruime L-vormige pantry. Aan 
SB-zijde: L-vormige salon-
bank (met Easy Sleep Con-
vert System) en gedeeltelijk 
overhangende in lengterich-
ting verschuifbare stuurbank, 
stuurstand en hangkast. 

Voorkajuit met vrijstaand 
tweepersoonsbed en 
kasten, toiletruimte en 
separate doucheruimte.
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Linssen 35 SL AC

Linssen 35 SL Sedan

Linssen 35 SL
Gaat u een trapje hoger in onze SL-serie, dan komt u uit bij de Linssen 
35 SL. ‘Slechts’ één meter langer dan het kleine zusje de 30 SL, maar 
daardoor het perfecte sportieve jacht voor u en uw gezin. Zeker 
als u gaat voor de AC-uitvoering, met 2 ruime slaapkamers met 
tweepersoonsbed. Wordt het jacht met name een tweede thuis voor u en 
uw partner, dan is de Sedan-variant waarschijnlijk uw eerste keus. 

In beide uitvoeringen heeft u aan ruimte geen gebrek. Vooral in de 
salon met vernieuwd interieur ziet en voelt u die ruimtelijkheid. Aan de 
buitenzijde van de 35 SL zijn het vooral de antracietkleurige accenten in de 
raamkozijnen en stijlen die de aandacht trekken. Vooral bij de Sedan zorgt 
dit voor een bijzonder visueel effect waarbij het dak lijkt te zweven. 

De vaareigenschappen van de 35 SL zijn eveneens modern en helemaal 
van deze tijd te noemen. Het zal u weinig moeite kosten om met dit jacht 
te varen en te manoeuvreren. Zelfs achterwaarts is de 35 SL, net als de 
andere leden uit de SL-familie, heel goed bestuurbaar.

Gewicht/waterverplaatsing:  ± 9.000 kg / ± 9 m3

LOA x breedte x diepgang:  ± 10,70 x 3,35 x 1,00 m
Minimale kruiphoogte:  ± 2,45 m
Stahoogte VK / salon / AK:  ± 1,83 / 1,94 / 1,87 m

Gewicht/waterverplaatsing:  ± 8.500 kg / ± 8,5 m3

LOA x breedte x diepgang:  ± 10,70 x 3,35 x 1,00 m
Minimale kruiphoogte:  ± 2,37 m
Stahoogte VK / salon:  ± 1,83 / 1,94 m

Kleurenschema: Egg shell white

Kleurenschema: Fjord Blue
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35 SL 
Sedan
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Binnenstuurstand

Comfortabele open kuip
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Salon
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Douche VK

Toilet VK

Voorkajuit
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35 SL 
AC
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Salon94



Douche VK

Toilet VK

Voorkajuit

Achterkajuit (toilet optie)
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Linssen 35 SL AC
± 10,70 x 3,35 x 1,00 m
Silhouet en indeling

Achterkajuit met semi-
vrijstaand tweepersoons-
bed aan SB-zijde en ruime 
kastenpartij aan BB-zijde 
(toiletruimte met wastafel 
en/of douche optioneel 
mogelijk).

Ruime salon met L-vor-
mige salonbank (met Easy 
Sleep Convert System), 
'kelder' en bureau en 
hangkast aan SB-zijde. 
Ruime pantry aan BB-
zijde.

Voorkajuit met vrijstaand 
tweepersoonsbed en 
kasten, toiletruimte en 
separate doucheruimte.
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Linssen 35 SL Sedan
± 10,70 x 3,35 x 1,00 m
Silhouet en indeling

Open kuip met teakhou-
ten vloer, geïntegreerde 
bank, toegangsdeurtje 
naar zwemplateau, fen-
derparkeerplaats, dubbele 
toegangsdeuren tot salon, 
groot luik in de open kuip 
met aanzienlijke opberg-
ruimte.

Ruime salon met aan BB-
zijde: bureau voorzien van klep 
(optioneel: TV) met kruk, 'kelder' 
en ruime L-vormige pantry. 
Aan SB-zijde: U-vormige 
salonbank (met Easy Sleep 
Convert System) en gedeeltelijk 
overhangende, in lengterich-
ting verschuifbare stuurbank, 
stuurstand en hangkast. 

Voorkajuit met vrijstaand 
tweepersoonsbed en 
kasten, toiletruimte en 
separate doucheruimte.
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Linssen 40 SL AC

Linssen 40 SL Sedan

Linssen 40 SL
Kenners van de Linssen-historie zien dat onze SL-serie de opvolger is 
van de sportieve modelreeksen die we in het verleden maakten (SE/SX). 
Alleen hebben we bij deze SL-serie het sportieve karakter niet vertaald 
naar snelheid, maar naar uitstraling. De 40 SL, die in een AC-uitvoering 
en Sedan-uitvoering leverbaar is, laat dat in optima forma zien. Het is 
een volumineus jacht met aan boord heel veel leefruimte, opbergruimte 
en ruimte om te genieten. 

De indelingen van de AC en de Sedan zijn functioneel en nauw afgestemd 
op aantal gebruikers en gebruiksdoeleinden. Het interieur sluit perfect aan 
op het moderne exterieur met strakke belijningen en een uitgebalanceerd 
kleurenpallet. Bij de AC heeft u een tweepersoonsbed in de voorkajuit, 
twee eenpersoonsbedden in de middenkajuit en een vrijstaand 
tweepersoonsbed in de achterkajuit. Bij de Sedan heeft u diezelfde 
slaapruimtes in de voor- en middenkajuit. Met daarnaast een salon en 
open kuip die op één niveau in elkaar overlopen en samen een unieke 
binnen- en buitenruimte vormen. 

Mooi detail: net als de nieuwe Grand Sturdy 40.0 Sedan Intero heeft ook de 
40 SL Sedan aan bakboordzijde de Linssen Slide and Pop-Out Door (LSP®) 
naast de stuurstand. 
Welke uitvoering van de 40 SL u ook kiest: u krijgt heel veel comfort en 
ruimte, met oog voor verfijning ‘verpakt’ in een sportief design.

Gewicht/waterverplaatsing:  ± 17.000 kg / ± 17 m3

LOA x breedte x diepgang:  ± 12,85 x 4,25 x 1,20 m
Minimale kruiphoogte:  ± 2,93 m
Stahoogte VK / salon / AK:  ± 1,97 / 2,01 / 1,99 m

Gewicht/waterverplaatsing:  ± 15.500 kg / ± 15,5 m3

LOA x breedte x diepgang:  ± 12,85 x 4,25 x 1,20 m
Minimale kruiphoogte:  ± 2,72 m
Stahoogte VK / salon:  ± 1,97 / 2,01 m

Kleurenschema: Fjord Blue

Kleurenschema: Haven Grey
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Opbergruimte onder open kuipvloer
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40 SL 
Sedan

101



Salon
102



Toilet / doucheVoorkajuit
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Salon
104



Middencabine
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40 SL 
AC
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Salon / Pantry/ Dinette
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Voorkajuit
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MiddencabineToilet/douche achterkajuit
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Achterkajuit
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Linssen 40 SL AC
± 12,85 x 4,25 x 1,20 m
Silhouet en indeling

Achterkajuit met vrij-
staand tweepersoonsbed 
aan SB-zijde, toiletruimte 
met elektrisch toilet, 
wastafel, douche en ruime 
inloopkast aan BB-zijde.

Ruime salon met L-vormige 
salonbank (met Easy Sleep 
Convert System) en ruime pan-
try aan SB-zijde. Dinette met 
kasten aan BB-zijde. Kelder 
onder trap naar het voorschip.

Voorkajuit met vrijstaand twee-
persoonsbed en hang-/legkasten
Middencabine met twee 
eenpersoons bedden en kasten.
Toiletruimte met elektrisch toilet 
en separate doucheruimte.

112



Linssen 40 SL Sedan
± 12,85 x 4,25 x 1,20 m
Silhouet en indeling

Open kuip met teakhouten 
vloer, geïntegreerde bank, 
toegangsdeurtje naar 
zwemplateau, fender-
parkeerplaats, dubbele 
toegangsdeuren tot salon, 
groot luik in de open kuip 
met aanzienlijke opberg-
ruimte.

Ruime salon met L-vormige 
salonbank (met Easy Sleep 
Convert System) en stuurstand 
met comfor tabele stuurbank en 
de Linssen 'Slide and Pop Out 
Door' aan BB-zijde en ruime 
pantry, klapbare dinettetafel/
bureau aan SB-zijde. Kelder 
onder trap naar het voorschip.

Voorkajuit met vrijstaand 
tweepersoonsbed en kasten
Middencabine met twee 
eenpersoons bedden en 
kasten.
Toiletruimte met elektrisch 
toilet en separate douche-
ruimte.
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45 SL 
AC

Kleurenschema: Cove Green
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Linssen 45 SL AC

Linssen 45 SL Sedan

Linssen 45 SL
Ruim. Ruimer. Ruimst. De Linssen 45 SL is het grootste jacht uit onze 
SL-serie van sportieve waterverplaatsers. Een elegante verschijning die 
bijzonder geschikt is voor langere vaartochten met familie en vrienden 
door heel Europa. Maar natuurlijk ook gewoon voor een lang weekend 
niet zo ver van huis.  

Wie van buitenaf tegen de 45 SL aankijkt, zal visueel geprikkeld worden 
door de antracietkleurige accenten, de hoogwaardige rvs-elementen en 
de krachtige boeglijn. Het zijn de eyecatchers van onze nieuwe SL-serie. 
Een stijlrichting waarmee we bewust kiezen voor vernieuwing in design, 
kleurstelling en interieur. 
 
Aan boord van de 45 SL ervaart u de luxe van ruimte. En vindt u veel 
ruimte voor luxe. Door de functionele indeling en optimale benutting 
van de beschikbare vierkante meters is het in iedere ruimte comfortabel 
vertoeven. Alles wat u nodig heeft is aanwezig en alles wat u van thuis 
meeneemt op uw vaartochten kunt u eenvoudig opbergen. 

Bij onze SL-serie hebben onze ontwerpers veel aandacht besteed aan 
exterieur en interieur. Het interieur valt op door zijn lichtheid en het 
gebruik van contrastrijke materialen. In de 45 SL is het ook letterlijk licht, 
doordat er veel daglicht kan binnenvallen door de grote, aaneengesloten 
salonramen en diverse patrijspoorten. Om een sportieve uitstraling te 
creëren zijn deze ramen aan de buitenzijde in antraciet uitgevoerd. 

Ook de 45 SL is er in een AC-variant met achterkajuit en een Sedan-variant 
met riante open kuip. De keuze is aan u en is vooral een hele persoonlijke.

Gewicht/waterverplaatsing:  ± 20.000 kg / ± 20 m3

LOA x breedte x diepgang:  ± 13,98 x 4,30 x 1,20 m
Minimale kruiphoogte:  ± 2,93 m
Stahoogte VK / salon / AK:  ± 1,97 / 2,01 / 1,99 m

Gewicht/waterverplaatsing:  ± 19.500 kg / ± 19,5 m3

LOA x breedte x diepgang:  ± 13,98 x 4,30 x 1,20 m
Minimale kruiphoogte:  ± 2,72 m
Stahoogte VK / salon:  ± 1,97 / 2,01 m

Kleurenschema: Haven Grey

Kleurenschema: Egg Shell White
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45 SL 
Sedan
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Salon
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Toilet / doucheVoorkajuit
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Salon
120



Middencabine
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45 SL 
AC
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Salon / Pantry/ Dinette124



Voorkajuit 125



Toilet/douche achterkajuit Middencabine126



Achterkajuit 127



Linssen 45 SL AC
± 13,98 x 4,30 x 1,20 m
Silhouet en indeling

Achterkajuit met tweeper-
soonsbed, toiletruimte met 
elektrisch toilet, wastafel, 
douche en ruime kastenpar-
tijen.

Ruime salon met U-vormige salon-
bank (met Easy Sleep Convert Sys-
tem) en ruime pantry aan SB-zijde. 
Dinette en kasten aan BB-zijde. 
Handige TV-lift (optie) om vanuit 
dinette of salonbank te kijken.

Voorkajuit met vrijstaand 
tweepersoonsbed en 
kasten, toiletruimte met 
elektrisch toilet en sepa-
rate doucheruimte.
Middencabine met twee 
eenpersoons bedden en 
kasten.
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Linssen 45 SL Sedan
± 13,98 x 4,30 x 1,20 m
Silhouet en indeling

Open kuip met teakhou-
ten vloer, geïntegreerde 
bank, fenderparkeerplaats, 
dubbele toegangsdeuren 
tot salon, groot luik in de 
open kuip met aanzienlijke 
opbergruimte.

Ruime salon met U-vormige 
salonbank (met Easy Sleep 
Convert System) en stuurstand 
met comfor tabele stuurbank en 
de Linssen 'Slide and Pop Out 
Door' aan BB-zijde en ruime 
pantry, klapbare dinettetafel/
bureau met 2 krukken aan SB-
zijde.

Voorkajuit met vrijstaand 
tweepersoonsbed en 
kasten, toiletruimte met 
elektrisch toilet en separate 
doucheruimte.
Middencabine met twee 
eenpersoons bedden en 
kasten. Separate toilet/dou-
che op de gang.
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Wie de tijd neemt en de zaken niet overhaast, geniet veel meer van het 
leven. Natuurlijk kan het ook leuk zijn om eens met een speedboot vol 
gas over het water te scheren. Maar zeg nou zelf: kunt u bij een snelheid 
van 24 knopen of meer nog een goed gesprek voeren? Of een maaltijd 
bereiden? Van het landschap genieten? Om over de brandstofrekening 
maar te zwijgen.

Een Linssen staat voor een heel andere manier van leven. Een leven dat niet 
in het teken staat van jachtig reizen en vluchtige ervaringen, maar waarin u 
bewust geniet van alle momenten.

Linssen-jachten zijn ontworpen voor een aangename, comfortabele 
kruissnelheid van ongeveer acht knopen die wordt geleverd door een 
betrouwbare dieselmotor.
Deze snelheid is een ideale vaarsnelheid om ontspannen van de omgeving 
te kunnen genieten terwijl in de kombuis de lunch wordt klaargemaakt. 
Dankzij het optimale geluidsisolatiesysteem vaart uw Grand Sturdy bijna 
even geruisloos als een kano, en kunt u met uw reisgenoten een goed 
gesprek voeren of de geluiden van de natuur op u laten inwerken. Verminder 
uw snelheid eens tot vier of vijf knopen en uw brandstofverbruik wordt nog 
geringer, terwijl de actieradius van uw schip ongekend toeneemt. Dit is het 
echte ontspannen reizen, dat vooral enorme voldoening geeft wanneer die 
speedbootkapitein u voorbij raast.

Nog nooit was het zo prettig om op uw gemak door het leven te gaan. Dit is 
waarvoor een Linssen-jacht is ontworpen. Kortom, het summum van varen 
met een motorjacht.

Ontspannen genieten 
van het ware leven

Disclaimer
De naam Linssen® en de productnamen Linssen Variotop®, FIS®, 
Floating Panel System (FPS®), HPH®, SPH®, LIPPCON®, ICCESS®, 
Linssen Slide and Pop-out door (LSP®), Fix Bottom Flex Sides 
(FBFS®) en Ten Main Modules (TMM®) zijn geregistreerde merk-
namen onder auteursrechtelijke bescherming.

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Prijs- en productwijzigingen, 
wijzigingen van in- en exterieurtekeningen, uitrustingstabellen 
en basisgegevens evenals tekstuele fouten zijn voorbehouden. 
Afbeeldingen, kleuren, beschrijvingen en gegevens met betrekking 
tot afmetingen, eigenschappen e.d. gelden enkel bij benadering en 
zijn niet bindend. Op de getoonde afbeeldingen komen optionele 
uitvoeringen voor die niet tot het standaard leveringspakket 
behoren. Bij alle illustraties, indelingen en silhouettekeningen 
betreft het ‘artist’s impressions’ waarvan de maatvoering kan 
afwijken. U kunt zich over alle Linssen-jachten uitvoerig laten 
informeren op onze werf of bij uw Linssen Yachts-dealer.

Alle informatie in deze catalogus is auteursrechtelijk beschermd. 
U mag de informatie, de tekst, de foto’s e.d. in de catalogus 
in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen, 
openbaar maken of toestemming geven voor publicatie, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Linssen Yachts.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze catalogus is de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Wij kunnen 
echter geen garantie geven met betrekking tot de volledigheid 
en juistheid van de vermelde informatie. In het bijzonder wijzen 
wij u erop dat elk Linssen-jacht een uniek geproduceerd jacht is 
en dat er wat betreft uitrusting, indeling en samenstelling
individuele afwijkingen mogelijk zijn ten opzichte van de 
standaards en gemiddelde maten.
Foto's:  Linssen Yachts, Zebra Fotostudio, Dick van der Veer

© Linssen Yachts B.V. - Maasbracht, januari 2023

Meer informatie:
Meer informatie over al onze jachten vindt u op onze website en sociale 
mediakanalen. Zo vindt u er heel veel foto's, video's, 360-graden 
panoramabeelden van de interieurs en nog veel meer.
Wilt u kijken hoe wij onze jachten bouwen? Ook dat staat uitgebreid 
uitgelegd op onze site.

Daarnaast nodigen wij u van harte uit voor een bezoek aan onze werf, of 
bij een van onze internationale partners bij u in de buurt.
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