
1

VEDETTE
J A C H T B O U W

VEDETTE
J A C H T B O U W

VEDETTE
J A C H T B O U W

VEDETTE TRAVELLER



VEDETTE TRAVELLER 12.30

2

VEDETTE TRAVELLER 12.30

Nieuw bij Vedette Jachtbouw is de Vedette Traveller. De Vedette Traveller is een salonschip met in vele opzich-

ten de kenmerken van de Vedette Salon-schepen: een robuuste rompvorm met terugvallend boeisel. Belang-

rijkste veranderingen zijn de verplaatsing van de opbouw richting voorsteven, wat zorgt voor meer ruimte in 

de salon. Een ander in het oog springend verschil is het verlengde salondak, die over de gehele kuip valt. 

Zon, regen of wind, in deze overdekte kuip is het heerlijk vertoeven.

Volledig naar uw wens
Bij Vedette Jachtbouw kunt u met uw ideeën en wensen terecht als het gaat om uw toekomstige boot. De 

klant heeft veel inspraak als het gaat om de bouw van de Traveller. De klant bepaalt samen met Vedette 

Jachtbouw wat de invulling van het schip is. Dit heeft te maken met uiterlijke vormgeving, het interieur, het 

motorvermogen, enz. Op basis van de wens en ideeën van de klant wordt de Traveller op maat gemaakt.  

Zo is er een Traveller met een dichte spiegel/achtersteven en de trappen naast de kuipbanken. Ook is er  

een uitvoering met de gangboorden doorlopend langs de kuipbanken en trappen tot op het zwemplateau.
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SPECIFICATIES TRAVELLER

CE Keur: B (zee)
Lengte:  12,80 m
Breedte:  4,15 m 
Diepgang: 1,12 m
Doorvaarthoogte:  2,48 m

Stahoogte salon/kajuit:  1,98/2,02 m
Bedlengte:  2,05 m
Waterverplaatsing:  14.5 ton
Motor: Volvo D3 110 pk
Tweede slaapkamer is optioneel
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Vaareigenschappen
De vaareigenschappen van de Traveller zijn uitmuntend, met dank aan de multiknik romp met geveegd 

onderwaterschip én trimplaat. Het schip behaalt, als waterverplaatser/verdringer een relatief hoge snelheid. 

De trimplaat zorgt ervoor dat het schip zich niet ingraaft. Zelfs als er wat minder water onder de boot staat, 

waardoor het lastiger is om hogere snelheden te behalen, bereikt de Traveller 17,5 km/u (met een Volvo D3 

150 pk). De Traveller vaart fluisterstil en de kruiphoogte van het schip is gering , slechts 2.48 mtr. 

De Vedette Traveller is een prachtig gelijnd schip, voorzien van alle hedendaagse techniek en comfort. 

Uitermate geschikt voor een lang verblijf op het water. Uw vaargebied kunt u met de Traveller sterk vergroten, 

het schip heeft sublieme vaareigenschappen en schuwt ruw water niet.  Het is daarom erg verleidelijk om 

Duitsland, België of Frankrijk te gaan verkennen.
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12,80 x 4,15 x 1,00

5



VEDETTE

7

VEDETTE
8.30 CABIN

6

“Onze Vedette wordt voortdurend met bewondering (stiekem en openlijk) bekeken”
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Smidskade 18
2461 TR  Ter Aar

Tel. +31 (0)172 600 495
E-mail info@vedette.nu

www.vedette.nu
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Volg ons op facebook 
en instagram


