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4.6m LIGHTNING BUG 5.7m TROUVÉ 6.6m PHANTOM

Budsin bouwt al 25 jaar elektrische sloepen die tot de beste behoren wat de markt te bieden heeft.  
Onze boten worden één voor één gebouwd door mensen die staan voor hun vak.  De lengtes 

variëren van 4,6 tot 6,6 meter en de nagenoeg geruisloze aandrijving zorgt voor 
urenlang vaarplezier met topsnelheden van negen tot dertien km per uur.

Men kan zonder stemverheffi ng met elkaar spreken en de bediening is makkelijk, onopvallend, 
en vraagt weinig aandacht.  “Tanken” gaat eenvoudig door het aansluiten van een stroomkabel.

ONZE WACHTLIJST IS VAAK LANG—KOM GERUST 
LANGS ALS U WILT WETEN WAAROM. 

Mensen kopen onze 
boten vanwege hun 
uiterlijk, maar ze 

gebruiken ze om wat 
ze zijn—stil, accuraat, 

passievol.



+1.252.729.1540
www.budsin.com

Stil, accuraat, passievol.

 
 LIGHTNING BUG TROUVÉ PHANTOM
Prijsklasse / opties ca. € 25.000–32.000 ca. € 42.000–70.000 ca. € 86.000–105.000 

Aantal personen 4 volwassenen 8 volwassenen 7 volwassenen + 2 kinderen in 
optionele zitruimte achterdek

Lengte 4,57 m 5,67 m 6,55 m

Breedte 1,30 m 1,96 m 1,88 m

Diepgang 0,38 m 0,48 m 0,48 m

Gewicht ca. 250 kg ca. 1090 kg ca. 1100 kg

Doorvaarthoogte 0,61 m (1,63 m met luifel) 0,84 m (1,78 m met luifel) 0,87 m (1,88 m met luifel)

Snelheid en actieradius 9,6 km/u topsnelheid (ca. 3,5 uur)
7,6 km/u kruissnelheid (ca. 6 uur)
(55% extra vaartijd met optionele 
reserve-accu’s)

9,5 km/u topsnelheid (ca. 7 uur)
7,4 km/u kruissnelheid (ca. 10 uur)

11,4 km/u topsnelheid (ca. 5 uur)
9,6 km/u kruissnelheid (ca. 9 uur)

Motor 0,7 kW / 24 Volt 2,4 kW / 24 Volt 2,4 kW / 24 Volt

Type Accu* 2 x 90 Ah hoofdaccu (+) 2 x 55 Ah 
reserve (optioneel)

6 x 275 Ah hoofdaccu (geen reserve) 4 x 275 Ah hoofdaccu (+) 4 x 70 Ah 
reserve (standaard)

Acculader 1 x 24 Volt, 12 A 2 x 24 Volt, 30 A 1 x 24 Volt, 30 A

Rompconstructie
(Keuze uit)

➀ Geschilderd hout/vezelversterkt 
kunststof 

➁ Gelakt mahoniehout met glasvezel 
onder de waterlijn

➂ Geschilderd hout/vezelversterkt 
kunststof met mahoniehouten 
scheergang.

(Opmerking: alle boten hebben een 
mahoniehouten spiegel)

➀ Geschilderd glasvezel 
➁ Geschilderd glasvezel met mahonie-

houten scheergang en spiegel

➀ Gelakt mahoniehout met glasve-
zel onder de waterlijn 

➁ Geschilderd hout/vezelversterkt 
kunststof met mahoniehouten 
scheergang
(Opmerking: alle boten hebben een 

mahoniehouten spiegel)

Schroef/
roerbescherming

Bronzen scheg/schoor.  Optionele diepe 
kiel

Diepe dooskiel van 0,63 m breed met 
rvs scheg

Diepe dooskiel van 0,43 m breed met 
rvs scheg

Dekconstructie** Keuze uit gelakt mahonie- of essenhout Keuze uit gelakt mahoniehout, 
imitatieteak of geschilderde glasvezel

Gelakt mahoniehout

Interieur** Gelakt mahoniehouten interieur met 
tapijt over multiplex vloerplaten 
(verschillende houtsoorten mogelijk)

Gelakt mahoniehouten interieur met 
geoliede sapelihouten vloerplaten en 
instaptreden

Gelakt mahoniehouten interieur met 
geoliede sapelihouten vloerplaten en 
instaptreden

Opslag reddingsvesten: Onder het voordek Achter de zijzittingen Achter de zijzittingen

OPVALLENDE STANDAARD EN OPTIONELE MOGELIJKHEDEN

Luifel Optioneel Optioneel (met schuifpaneel) Optioneel (met schuifpaneel)

Ingebouwde koeler Optioneel, in achterdek Optioneel, in voordek Optioneel, in achterdek

Stootrand/slijtstrips Gelakt essenhout, optioneel metalen 
slijtstrips

Houtkleurig polyester met standaard 
dubbele rvs slijtstrips

Gelakt eikenhout met standaard 
messing of  rvs slijtstrips

Tafel Optioneel, 66,0 x 25,4 cm klaptafel. Optioneel, 86 x 58 cm klaptafel, in twee 
types.

Standaard, 30 x 112 cm schuiftafel 
plus optionele vouwtafels.

Dekkleden Optioneel, vele soorten Optioneel, vele soorten Optioneel, vele soorten

Trailer Optioneel. Gegalvaniseerd stalen frame, 
enkelasser, 12” wielen

Optioneel. Aluminium frame, 
dubbelasser, 13” wielen

Optioneel.  Aluminium frame, 
dubbelasser, 13” wielen

*Alle accu’s zijn onderhoudsvrije Mastervolt 12 Volt Absorbed Glass Mat (AGM) loodzuuraccu’s, tenzij een ander type speciaal besteld wordt.
**Andere houtsoorten mogelijk, de kosten kunnen hoger zijn.
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