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Het aanbod
De Talamex Silverline RIB is verkrijgbaar in 4 verschillende formaten, variërend van 270 cm tot 350 cm. Uiteraard 

alle met de kwaliteit die u van Talamex mag verwachten.

TALAMEX SILVERLINE: sterk en robuust
U wilt sportief varen en genieten van een uiterst wendbare boot met uitmuntende vaareigenschappen? Dan is 

de  Talamex Silverline RIB u op het lijf geschreven. 

Talamex Silverline Aluminium RIB’s zijn gefabriceerd van hoogwaardig 1100 decitex PVC doek in combinatie 

met een 3mm dikke 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. Alle aluminium 

RIB’s zijn voorzien van een bowlocker en  hebben een vlakke dubbele vloer welke afgewerkt zijn met anti 

slip delen. De speciale poedercoating zorgt voor een hoog-kwalitatieve uitstraling en maakt dat de romp 

nagenoeg onderhoudsvrij is. De boten zijn uitgerust met telescopische peddels en zijn alle voorzien voor een 

overdrukventiel. Op alle boten wordt 2 jaar garantie gegeven en alle Talamex boten zijn door de Dutch Marine 

Inspection CE gecertificeerd waardoor ze aan alle Europese eisen voldoen!
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1 Massieve ‘sharkfin’ stootlijst

2 Gestikte hoogwaardige soft handels

3 Diverse sleep- en hijsogen

4 Bowlocker

5 Hoge zeeg

6 Aluminium zitbank

7 Zitting op meerdere plekken te gebruiken

8 Overdruk ventiel

9 3mm aluminium romp

10 Anti slip delen op de vloer

11 Hoogwaardig 1100 decitex doek

12 Ventielen met ringen voor de volgorde

13 Luxe verstelbare peddels

14 Ruimte tussen de vloeren voor brandstofleiding

Volledig uitgerust
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Volgorde aanduiding 
om ventielen

3 Luchtkamers met ringen om de 

ventielen die de volgorde van 

opblazen aangeven.

RVS Sleepogen

Op meerdere posities 

geplaatste sterke sleepogen.

Bowlocker

Alle RIBs worden standaard 

geleverd met een bowlocker. 

Aluminium zitbank 
met kussen

Aluminium zitbank welke op 

meerdere posities te gebruiken 

is. Ook wordt een kussen 

meegeleverd.

Vloer met anti-slip 
delen

Alle RIBs hebben een vlakke 

vloer welke voorzien is van 

antislip delen. 

Stepped hull

Stepped hull voor betere 

vaareigenschappen, ook de 

romp is beschermd aan de 

onderzijde.

Peddels

Hoogwaardige Bravo 

telescopische peddels.

Overdruk ventiel

Uw boot is beschermd tegen 

beschadiging door overdruk 

dankzij het slimme overdruk 

ventiel.

5www.talamexopblaasboten.nl



Sterk en robuust

De Talamex Aluminium RIB’s zijn robuuste 

en sterke boten maar door de aluminium 

romp toch zeer licht van gewicht. De RIB’s 

onderscheiden zich door de uitmuntende 

vaareigenschappen.

Al onze RIB’s zijn voorzien van een bowlocker 

en vlakke vloer. De RIB’s zijn licht van gewicht, 

duurzaam en hoogwaardig afgewerkt.

Boot type
Max. belading

(kg)
Max. motor in 

kW/PK
Aanbevolen 

kW/PK Max. personen
Aantal 

luchtkamers Lengte (cm) Breedte (cm)
Drijver 

doorsnede (cm)
Gewicht incl. 
peddels (kg)

Silverline 270 370 7,4/10 6/8 4 3 270 163 42 45

Silverline 290 480 11,0/15 7,5/10 4 3 290 163 42 52

Silverline 310 570 11,0/15 7,5/10 5 3 310 163 42 60

Silverline 350 680 14,7/20 11,2/15 6 3 350 163 42 69

Talamex Silverline Alu RIB 270  290  310  350
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Boot type Totale lengte (cm) Totale breedte (cm) Binnen afmetingen lengte romp (cm) Binnen afmetingen breedte romp (cm) Spiegel

Silverline 270 270 163 187 79 kortstaart

Silverline 290 290 163 200 79 kortstaart

Silverline 310 310 163 220 79 kortstaart

Silverline 350 350 163 258 79 kortstaart

AANVULLENDE AFMETINGEN

TALAMEX SILVERLINE CONSOLE
Aluminium console, past op de Talamex Silverline modellen vanaf 290cm. Wordt geleverd zonder stuur en naaf.

Breedte (cm) Hoogte zitbank (cm) Diepte zitting (cm)

68 35 (zonder kussen) 35
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De complete range Talamex Opblaasboten bestaat uit de onderstaande modellen. 
Vraag uw dealer om meer informatie. of kijk op www.talamexopblaasboten.nl

 Silverline

Greenline

Highline

Comfortline

   Aqualine

Talamex Marine Products door Lankhorst Taselaar - Postbus 502 - 8200 AM Lelystad - Nederland
Tel: +31 (0)320 27 46 11 - E-mail: sales@lankhorst-taselaar.nl - www.talamexopblaasboten.nl

© 2017 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  oezeggingen 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.


