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TALAMEX GREENLINE: Kwaliteit voor de sportvisser
U zoekt een kwalitatief goede, betrouwbare, sterke én comfortabele boot? Dan is de Talamex Greenline u op
het lijf geschreven.
Talamex Greenline Opblaasboten zijn gefabriceerd van hoogwaardig 1100 decitex PVC doek dat zeer duurzaam
is. In het standaardpakket van de Talamex Greenline Boten zit o.a.: reparatiekit, verstelbare zitbank, peddels,
sleepoog, landvast, paktas, stootlijst en overdrukventiel. Op alle boten wordt standaard 2 jaar garantie gegeven
en alle Talamex boten zijn door de Dutch Marine Inspection CE gecertificeerd waardoor ze aan alle Europese
eisen voldoen!

Een gevarieerd aanbod
Er zijn 3 verschillende modellen op de markt te verkrijgen. Allen van hoge kwaliteit, maar onderscheidend in de
vloer en bodem van de boot.
GLS Lattenbodem:		

Gemakkelijk klein verpakt en snel vaarklaar.

GLA Luchtbodem:		
Opblaasbare bodem en kiel creëren een V-bodem, waardoor de boot uitstekende
			vaareigenschappen heeft.
GLW Houten vlonder vloer:
De houten vlondervloer zorgt voor extra stabiliteit en versterkt de prima 		
			vaareigenschappen.

www.talamexopbaasboten.nl
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Volledig uitgerust
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1 Stootlijst
2 RVS handgreep en sleepogen voorzijde
3 Minstens 3 luchtkamers
4 Lange grijplijn voor extra zekerheid
5 Harde hendels
6 Luxe lensplug
7 Verstelbare zitbank
8 Overdruk ventiel
9 Pen peddel systeem
10 Multilaags 1100 decitex doek
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Multi kamer systeem

RVS sleepogen

Overdruk ventiel

Verstelbare bank

Alle Talamex Greenline

Twee sterke RVS sleepogen

Uw boot is beschermd

Stevige zitbank, op

boten zijn voorzien van 3

aan de voorzijde.

tegen beschading door

meerdere posities te

luchtkamers voor maximale

overdruk door het slimme

gebruiken.

zekerheid.

overdrukventiel.

Pen peddel systeem

Handpomp

RVS Handgreep

Stootlijst

De Talamex Greenline

Handpomp voor het goed

Sterke RVS handgreep aan

Solide stootlijst om de

modellen zijn voorzien van

op druk brengen van de

de voorzijde.

gehele boot voor de

sterke aluminium peddels.

boot wordt standaard

bescherming van de

meegeleverd.

drijvers.

www.talamexopbaasboten.nl
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GLS-Lattenbodem

GLS 160

Klein, maar toch groots
De Talamex Greenline GLS is een boot zonder
opblaasbare kiel en ontwikkeld om snel
vaarklaar te maken en kan makkelijk klein
verpakt worden zodat deze getransporteerd
kan worden. Ondanks de geringe afmeting
van 160cm heeft de boot dankzij de ver naar
achter geplaatste spiegel meer binnenruimte
dan andere boten in zijn klasse. Tevens is de
boot zeer licht van gewicht waardoor het te
water laten zeer gemakkelijk gaat.
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Boot type

Max. belading
(kg)

Max. motor in
kW/PK

Max. personen

Aantal
luchtkamers

Lengte (cm)

Breedte (cm)

Drijver doorsnede (cm)

Gewicht incl.
peddels (kg)

GLS160

200

1,8/2,5

1

3

160

131

36

18

GLA-Luchtbodem

GLA 250

Sterk en snel
De Talamex Greenline GLA is een boot
met opblaasbodem en een kiel. Hierdoor
wordt een v-bodem gecreëerd welke voor
uitstekende vaareigenschappen zorgt, dankzij
de opblaasbodem is deze boot snel vaarklaar te
maken en is hij licht in gewicht.

Boot type

Max. belading
(kg)

Max. motor in
kW/PK

Max. personen

Aantal
luchtkamers

Lengte (cm)

Breedte (cm)

Drijver doorsnede (cm)

Gewicht incl.
peddels (kg)

GLA250

450

4,4/6

3

3+1+1

250

151

42

29

www.talamexopbaasboten.nl
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GLW-Houten vlonder vloer

GLW 300

Alleen het beste is goed genoeg
De Talamex Greenline GLW is een boot met een
houten vlonder vloer en een kiel. Dankzij de
stijfheid van de

houten vlonders welke geheel

demontabel zijn, heeft de boot uitstekende
vaareigenschappen.
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Boot type

Max. belading
(kg)

Max. motor in
kW/PK

Max. personen

Aantal
luchtkamers

Lengte (cm)

Breedte (cm)

Drijver doorsnede (cm)

Gewicht incl.
peddels (kg)

GLW300

510

7,4/10

4

3+1

300

151

42

49

Elektromotoren

TM 30 40 48 58 66

Combineer uw Talamex Greenline
met een Talamex elektromotor voor
de ultieme vis-ervaring!
• Telescopische helmstok met 5 versnellingen vooruit
en 3 achteruit
• Geschikt voor zoet, brak en zout water
• Diepte en stuurdruk traploos regelbaar
• Display accu-niveau
• Accuklemmen

Artikelnummer

Omschrijving

Max. bootgewicht (kg)

As-lengte (mm)

Helmstok

Gewicht (kg)

85.804.030

Talamex elektromotor TM30 12V

850

760

Telescopisch

7,2

85.804.031

Talamex elektromotor TM40 12V

1.200

910

Telescopisch

8,8

85.804.032

Talamex elektromotor TM48 12V

1.450

910

Telescopisch

8,8

85.804.033

Talamex elektromotor TM58 12V

1.850

910

Telescopisch

10,0

85.804.034

Talamex elektromotor TM66 12V

2.200

910

Telescopisch

11,5

14.641.105

Accubak met Quickfit aansluiting 2x12V en
accutester voor TM30/TM40

14.641.106

Accubak met Quickfit aansluiting 2x12V en
accutester voor TM48/TM58/TM66

14.661.100

Talamex automatische acculader 10A, 12/24V

www.talamexopbaasboten.nl
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Besto vesten

Fisherman

Speciaal voor u geselecteerd
Besto Fisherman:			
Doek 235 DTEX nylon, PU coated •
Wind- en waterdicht • Vier grote zakken •
Opvouwbare capuchon • Verhoogde snit
tegen opkruipen • Volgens ISO 12402-5

Artikelnummer

Model

Maat

Gewicht

20.428.001

Fisherman

S/M

40-70kg

20.428.002

Fisherman

L/XL

70+

20.428.003

Fisherman

XXL

70++
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SPECIFICATIES
Boot type

Max. belading
(kg)

Max.
motor in
kW/PK

Pakmaat (cm)

GLS160

200

1,8/2,5

GLA250

450

GLW300

510

www.talamexopbaasboten.nl

Pakmaat
bodem (cm)

Lengte (cm)

Breedte
(cm)

Drijver
doorsnede
(cm)

Gewicht incl.
peddels (kg)

3

160

131

36

18

3

3+1+1

250

151

42

29

4

3+1

300

151

42

49

Max.
personen

Aantal
luchtkamers

96 x 35 x 30

1

4,4/6

100 x 50 x 30

7,4/10

105 x 55 x 30

85 x 55 x 10
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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

Comfortline

Highline

Aqualine

Greenline

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
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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
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die in deze catalogus worden getoond zijn uitgerust met optionele toebehoren. Gelieve uw dealer te raadplegen. Model, kleur, afbeelding, specificaties wijzigingen voorbehouden.

