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Geniet op het water met Whaly!
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Whaly boten
Whaly boten zijn volledig dubbelwandige kunststof (PE) boten uit één geheel. De boten worden geproduceerd 

door middel van rotomoulding (rotatiegieten).

Alle Whaly modellen lenen zich perfect voor de recreatieve sector. Maar ook zijn er boten in het assortiment 

die geschikt zijn voor professionele doeleinden. Een stabiele begeleidingsboot voor een zeilschool? Een Whaly 

boot als reddingsmiddel? Een sterke Whaly boot voor uw verhuurbedrijf? De Whaly kent vele mogelijkheden 

door het doordachte ontwerp met hét accent op sterkte en stabiliteit.

Een boot kiest u natuurlijk weloverwogen. Welke boot past bij u? Zoekt u een boot die tegen een stootje kan? 

Dan kiest u toch voor een Whaly? De voordelen op een rij:

•	 Oersterk,	de	boot	is	één	geheel

•	 Volledig	dubbelwandige	kunststof	(polyethyleen)

•	 Veiligheid	doordat	het	accent	op	stabiliteit	ligt

•	 Strak	ontwerp	met	alle	comfort

•	 Gemakkelijk	te	onderhouden	(met	een	sopje	of	een	hogedrukreiniger)

•	 Kleurecht	(alle	boten	zijn	UV	gestabiliseerd)

•	 Veel	binnenruimte			

•	 CE	certificering

W
ha

ly
 b

ot
en

  Pleziervaart

  Bijboot/Tender

  Werkboot/Werkgebieden

  Rescue/Reddingsactiviteiten

  Verhuurbedrijven

  Begeleidingsboot/-Scholen	Watersport

  Visboot/Sportvissen

  Elektrisch varen

Plezier op het water voor iedereen! De boten van Whaly zijn inzetbaar voor:

Whaly boten
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Pleziervaart
Bent u graag op het water? En wenst u een goed varende boot zónder veel onderhoud? En ook nog één die 

tegen	een	stootje	kan?	Overweeg	dan	zeker	één	van	de	Whaly	modellen.	De	Whaly	kent	een	doordacht	

ontwerp met het accent op stabiliteit en veiligheid. Iedere Whaly kent veel binnenruimte en mooie 

vaareigenschappen. Wat wilt u nog meer?

Een	uurtje	ontspannend	varen?	Even	waterskiën?	Een	rondje	door	de	grachten?	Onder	alle	lage	bruggen	door?	

Geniet	want	de	Whaly	kan	het	allemaal!

Wij helpen u graag in uw zoektocht naar de Whaly die bij u past. 

Bijboot / Tender
Sinds	de	introductie	van	de	Whaly	270	worden	er	steeds	meer	Whaly’s	verkocht	als	bijboot/tender	voor	grotere	

jachten. Heeft u genoeg van het opblazen van rubberboten? Bent u op zoek naar een alternatief met een sterke 

stabiele	factor?	Voor	alle	jachten	geldt	dat	een	betrouwbare	bijboot	natuurlijk	noodzakelijk	is.	

Whaly heeft verschillende multifunctionele modellen in het assortiment. Wilt u ook sportief en comfortabel 

varen	met	een	bijboot?	En	snel	met	uw	bijboot	het	water	op	kunnen?	Met	de	modellen	van	Whaly	vaart	u	zo	weg!

Wij helpen u graag in uw zoektocht naar de Whaly die bij u past.

Pleziervaart Bijboot/Tender

To
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  Whaly 435 

  Whaly	370

  Whaly	310

  Whaly	270

  Whaly	210

  Whaly	440	New	Classic

  Whaly 435 R Professional 

  Whaly Funboard

  Whaly 435 

  Whaly	370

  Whaly	310

  Whaly	270

Wij stellen voor pleziervaart de volgende Whaly boten/modellen voor: Wij stellen als bijboot of tender de volgende Whaly boten/modellen voor:

Toepasbaarheid
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  Whaly 435 R Professional 

  Whaly 435

  Whaly	370

  Whaly 435 R Professional 

  Whaly 435

  Whaly	370

Wij stellen als werkboot de volgende Whaly boten/modellen voor: Wij stellen voor de reddingsactiviteiten de volgende Whaly boten/modellen voor:

Werkboot en werkgebieden
Steeds	meer	bedrijven	ervaren	de	goede	eigenschappen	van	de	werkboten	van	Whaly.	De	werkboten	van	

Whaly zijn sterk duurzaam en bezitten prima vaareigenschappen. Dankzij het gebruik van Polyethyleen 

bespaart	u	in	onderhoudskosten.	Baggerbedrijven,	brandweer,	douane	en	Rijkswaterstaat	maken	al	jarenlang,	

naar	tevredenheid,	gebruik	van	de	boten	van	Whaly.	

Op	zoek	naar	een	kwalitatief	goede	en	sterke	werkboot?	De	boten	van	Whaly	bieden	veel	ruimte	en	stabiliteit	

voor een aantrekkelijke prijs. En ook niet onbelangrijk: maximale veiligheid voor u en de inzittenden. 

Wij helpen u graag in uw zoektocht naar de Whaly die bij u past.

Rescue en reddingsactiviteiten
Veiligheid	gaat	boven	alles.	Binnen	de	beroepsvaart	worden	de	Whaly	boten	steeds	vaker	ingezet	als	

reddingsmiddel	aan	boord.	Kent	uw	branche	de	noodzaak	van	een	prettige	veiligheidsboot?	Ontdek	dan	de	

vrijwel	onverwoestbare	boten	van	Whaly.	In	te	zetten	voor	verschillende	reddingsactiviteiten	waarin	alles,	

maar	vooral	veiligheid,	telt.	

Niemand	denkt	graag	aan	calamiteiten.	Snel	handelen	is	daarbij	een	vereiste.	Op	zoek	naar	een	oerdegelijke	

basisuitrusting? Een boot die tegen een stootje kan? De boten van Whaly garanderen maximale veiligheid. 

Voor	u	en	voor	alle	inzittenden.	

 

Wij helpen u graag in uw zoektocht naar de Whaly die bij u past.

Toepasbaarheid
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  Whaly 435 

  Whaly	370

  Whaly	310

  Whaly	270

  Whaly	210

  Whaly	440	New	Classic

  Whaly 435 R Professional

  Whaly 435

  Whaly	370

  Whaly	310

Wij stellen voor verhuurbedrijven de volgende Whaly boten/modellen voor: Wij stellen als begeleidingsboot de volgende Whaly boten/modellen voor:

Verhuurbedrijven
Steeds	meer	verhuurbedrijven	vinden	de	weg	naar	de	boten	van	Whaly.	En	dat	is	niet	zo	gek	gezien	de	

veiligheid en de prima vaareigenschappen. En voor u als verhuurder is het natuurlijk goed om te weten dat 

de boten van Whaly weinig onderhoud nodig hebben. Ze zijn oersterk en kunnen tegen een stootje. Zelfs een 

kleine beschadiging als een kras is bijna niet zichtbaar. Dit komt doordat de boten door en door gekleurd zijn. 

Met het stuurconsole van Whaly maakt u het varen voor uw klanten nóg comfortabeler. Wilt u uw assortiment 

uitbreiden met een boot met veel binnenruimte? Laat u overtuigen door de vrijwel onverwoestbare boten van 

Whaly.

Wij helpen u graag in uw zoektocht naar de Whaly die bij u past.

Begeleidingsboot -scholen watersport
Heeft u een zeilschool en behoefte aan een kwalitatief hoge begeleidingsboot?

Of	heeft	uw	duikvereniging	een	goede	onderhoudsvrije	boot	nodig	voor	de	activiteiten?	Een	sportieve	

vereniging	gericht	op	de	watersport?	Voor	alle	disciplines	geldt	dat	een	betrouwbare	begeleidingsboot	‘een	

must’	is.	Whaly	heeft	verschillende	multifunctionele	modellen	in	het	assortiment.	

Zeilen?	Duiken?	Kitesurfen?	Ieder	watersport	staat	garant	voor	genieten.	En	genieten	doet	u	optimaal	met	één	

van de Whaly begeleidingsboten.

Wij helpen u graag in uw zoektocht naar de Whaly die bij u past.

Toepasbaarheid
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Toepasbaarheid

To
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  Whaly 435 R Professional

  Whaly 435

  Whaly	370

  Whaly 435 

  Whaly	370

  Whaly	310

  Whaly	270

  Whaly	210

  Whaly	440	New	Classic

  Whaly 435 R Professional

Wij stellen voor sportvissen de volgende Whaly boten/modellen voor: De volgende Whaly modellen zijn geschikt voor elektrisch varen:

Visboot en sportvissen
Veilig	(sport)vissen	met	uw	boot.	Vissers	die	een	eigen	boot	bezitten	weten	wat	een	rijkdom	dat	is.	En	hoe	

belangrijk	stabiliteit	en	veiligheid	is.	Op	zoek	naar	een	boot	waarmee	u	onverwachte	bewegingen	uitsluit?	

Een boot die geschikt is om er ook er bij wat slechter weer op uit te trekken? Ervaar de comfortabele 

vaareigenschappen.	Geniet	van	uw	hobby,	de	rust	en	het	water	met	een	Whaly!

De boten van Whaly zijn zeer onderhoudsvriendelijk. Een sopje of een hoge drukreiniger maken uw boot snel 

gebruiksklaar.	Handig!	Zo	blijft	er	nog	meer	tijd	over	om	van	uw	hobby	te	genieten.

Wij helpen u graag in uw zoektocht naar de Whaly die bij u past. 

Elektrisch varen
Vaar	‘groen’	met	de	nieuwste	boten	van	Whaly!	Elektrisch	varen	is	steeds	meer	in	opkomst.	De	accu	voorziet	

de	boot	van	ruim	voldoende	energie	om	heerlijk	lang	te	vertoeven	op	het	water.	Op	zoek	naar	het	ultieme	

gevoel	van	rust	en	ontspanning?	En	een	steentje	bijdragen	aan	ons	milieu?	Kies	dan	voor	stil	varen	en	voor	

één van de boten van Whaly. 

Het onderhoudsvrije accupakket kan op alle bootmodellen worden ingepast. Alle onderdelen worden netjes 

weggewerkt.	Genieten	op	het	water	met	minimale	trillingen?	Ontdek	het	nieuwe	varen	met	Whaly.

Wij	helpen	u	graag	in	uw	zoektocht	naar	de	Whaly	die	bij	u	past.	Wist	u	dat	de	Whaly	440	new	Classic	speciaal	

ontworpen is voor het elektrisch varen?
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Whaly 440 new Classic
De	Whaly	440	is	een	oersterke	dubbelwandige	boot	geproduceerd	uit	hoogwaardig	kunststof	(Polyethyleen).	

Dit nieuwste model kent vele comfortabele zitplaatsen en genoeg opbergruimte. De robuuste en elegante 

sloep	is	vrijwel	onzinkbaar	en	onverwoestbaar.	De	boot	is	gemakkelijk	te	onderhouden	en	wordt	100%	

kleurecht geproduceerd. 

Laat	u	overtuigen	door	nevenstaande	specificaties.

Modellen

M
od

el
le

n

Specificaties Whaly 440 new Classic
Materiaal Rotatiegegoten Polyethyleen (100% recycleerbaar), 

UV gestabiliseerd, dubbelwandige constructie uit 
één geheel.

Lengte 4,37 meter

Breedte 1,89 meter

Hoogte 1,05 meter

Spiegelhoogte 0,67 meter

Gewicht 300 kg

Maximaal aantal personen CE cat. D 8 personen / cat. C 4 personen

Maximaal toelaatbaar gewicht CE cat. D 800 kg / cat. C 550 kg (inclusief motor)

Maximaal motorvermogen Advies 2 kW elek. / 6 pk (4,4kW) / CE 8 pk (5,9kW)

Kleuren
Standaard

  
Grijs (mix)   

 
   

   
Blauw

  
Donkergrijs

Optioneel

  
Rood   

 
   

   
Oranje

  
Geel

 
            Zwart

Opties
Stuurstand/ Stuurconsole

  Pleziervaart

  Verhuurbedrijven

  Elektrisch varen

Geschikt voor:
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Whaly 435 R Professional
De Whaly 435 R Professional is een oersterke dubbelwandige boot geproduceerd uit hoogwaardig kunststof 

(Polyethyleen). Deze variant is extra sterk en beschikt over een schuimlaag aan de binnenzijde. Dé boot voor 

professioneel gebruik als werkboot maar ook uitermate geschikt om in te zetten voor reddingsactiviteiten. 

Daarnaast	kent	de	Whaly	435	R	Professional	een	extra	optie:	een	motor	t/m	40pk.	Wel	zo	handig	als	snelheid	

een	vereiste	is.		De	boot	is	gemakkelijk	te	onderhouden	en	wordt	100%	kleurecht	geproduceerd.	

Laat	u	overtuigen	door	nevenstaande	specificaties.

Modellen

M
od

el
le

n

Specificaties Whaly 435 R Professional
Materiaal Rotatiegegoten Polyethyleen (100% recycleerbaar), 

UV gestabiliseerd, dubbelwandige constructie uit 
één geheel.

Lengte 4,35 meter

Breedte 1,73 meter

Hoogte 0,81 meter

Spiegelhoogte 0,52 meter

Gewicht 196 kg

Maximaal aantal personen CE cat. D 10 personen / cat. C 6 personen

Maximaal toelaatbaar gewicht CE cat. D 860 / cat. C 650 kg (inclusief motor)

Maximaal motorvermogen 40 pk (29,4 kW)

Kleuren
Standaard

  
Rood   

 
   

 

Optioneel

  
Grijs (mix)   

 
   

 

Opties
Set aluminium roeidollen en dolhouders

Set roeispanen

Stuurconsole/bankje met opbergruimte 

Bankje/roeizitting met opbergruimte

  Pleziervaart

  Werkgebieden

  Begeleidingsboot

 

  Rescue

  Sportvissen

  Elektrisch varen

Geschikt voor:
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Whaly 435
De Whaly 435 is een oersterke dubbelwandige boot geproduceerd uit hoogwaardig kunststof (Polyethyleen). 

Vrijwel	onzinkbaar	en	onverwoestbaar.	De	boot	is	gemakkelijk	te	onderhouden	en	wordt	100%	kleurecht	

geproduceerd. 

Laat	u	overtuigen	door	nevenstaande	specificaties.

Modellen

M
od

el
le

n

Specificaties Whaly 435
Materiaal Rotatiegegoten Polyethyleen (100% recycleerbaar), 

UV gestabiliseerd, dubbelwandige constructie uit 
één geheel.

Lengte 4,35 meter

Breedte 1,73 meter

Hoogte 0,81 meter

Spiegelhoogte 0,52 meter

Gewicht 184 kg

Maximaal aantal personen CE cat. D 12 personen / cat. C 8 personen

Maximaal toelaatbaar gewicht CE cat. D 910 kg / cat. C 690 kg (inclusief motor)

Maximaal motorvermogen 30 pk (22 kW)

Kleuren
Standaard

  
Grijs (mix)   

 
   

   
Rood

  
Oranje

Optioneel

  
Blauw   

 
   

   
Geel

  
Zwart

Opties
Set aluminium roeidollen en dolhouders

Set roeispanen

Stuurconsole/bankje met opbergruimte 

Bankje/roeizitting met opbergruimte

  Pleziervaart

  Werkgebieden

  Begeleidingsboot

  Verhuurbedrijven

  Rescue

  Sportvissen

  Bijboot/Tender

  Elektrisch varen

Geschikt voor:
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Whaly 370
De	Whaly	370	is	een	oersterke	dubbelwandige	boot	geproduceerd	uit	hoogwaardig	kunststof	(Polyethyleen).	

Vrijwel	onzinkbaar	en	onverwoestbaar.	De	boot	is	gemakkelijk	te	onderhouden	en	wordt	100%	kleurecht	

geproduceerd. 

Laat	u	overtuigen	door	nevenstaande	specificaties.

Modellen

M
od

el
le

n

Specificaties Whaly 370
Materiaal Rotatiegegoten Polyethyleen (100% recycleerbaar), 

UV gestabiliseerd, dubbelwandige constructie uit 
één geheel.

Lengte 3,70 meter

Breedte 1,73 meter

Hoogte 0,81 meter

Spiegelhoogte 0,52 meter

Gewicht 143 kg

Maximaal aantal personen CE cat. D 8 personen / cat. C 6 personen

Maximaal toelaatbaar gewicht CE cat. D 550 kg / cat. C 540 kg (inclusief motor)

Maximaal motorvermogen 20 pk (15 kW)

Kleuren
Standaard

  
Grijs (mix)   

 
   

   
Rood

  
Oranje

Optioneel

  
Blauw   

 
   

   
Geel

  
Zwart

Opties
Set aluminium roeidollen en dolhouders

Set roeispanen

Stuurconsole/bankje met opbergruimte 

Bankje/roeizitting met opbergruimte

  Pleziervaart

  Werkgebieden

  Begeleidingsboot

  Verhuurbedrijven

  Rescue

  Sportvissen

  Bijboot/Tender

  Elektrisch varen

Geschikt voor:
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Whaly 310
De	Whaly	310	is	een	oersterke	dubbelwandige	boot	geproduceerd	uit	hoogwaardig	kunststof	(Polyethyleen).	

Vrijwel	onzinkbaar	en	onverwoestbaar.	De	boot	is	gemakkelijk	te	onderhouden	en	wordt	100%	kleurecht	

geproduceerd. 

Laat	u	overtuigen	door	nevenstaande	specificaties.

Modellen

M
od

el
le

n

Specificaties Whaly 310
Materiaal Rotatiegegoten Polyethyleen (100% recycleerbaar), 

UV gestabiliseerd, dubbelwandige constructie uit 
één geheel.

Lengte 3,10 meter

Breedte 1,73 meter

Hoogte 0,81 meter

Spiegelhoogte 0,42 meter

Gewicht 105 kg

Maximaal aantal personen CE cat. D 6 personen / cat. C 4 personen

Maximaal toelaatbaar gewicht CE cat. D 390 kg / cat. C 390 kg (inclusief motor)

Maximaal motorvermogen 10 pk (7,4 kW)

Kleuren
Standaard

  
Grijs (mix)   

 
   

   
Rood

  
Blauw

Optioneel

  
Oranje  

 
   

   
Geel

  
Zwart

Opties
Set aluminium roeidollen en dolhouders

Set roeispanen

Stuurconsole/bankje met opbergruimte 

Bankje/roeizitting met opbergruimte

  Pleziervaart

  Begeleidingsboot

  Verhuurbedrijven

  Bijboot/Tender

  Elektrisch varen

Geschikt voor:
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M
od
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n

Specificaties Whaly 270
Materiaal Rotatiegegoten Polyethyleen (100% recycleerbaar), 

UV gestabiliseerd, dubbelwandige constructie uit 
één geheel.

Lengte 2,70 meter

Breedte 1,50 meter

Hoogte 0,80 meter

Spiegelhoogte 0,42 meter

Gewicht 72 kg

Maximaal aantal personen CE cat. D 5 personen / cat. C 3 personen

Maximaal toelaatbaar gewicht CE cat. D 356 kg / cat. C 356 kg (inclusief motor)

Maximaal motorvermogen 8 pk (5,9 kW)

Kleuren
Standaard

  
Grijs (mix)   

 
   

   
Wit

  
Rood

Optioneel

  
Blauw   

 
   

   
Oranje

  
Geel

Opties
Set kunststof roeidollen en dolhouders

Set roeispanen

Roeizitting 
Whaly 270

Whaly 270
De	Whaly	270	is	een	oersterke	dubbelwandige	boot	geproduceerd	uit	hoogwaardig	kunststof	(Polyethyleen).	

Vrijwel	onzinkbaar	en	onverwoestbaar.	De	boot	is	gemakkelijk	te	onderhouden	en	wordt	100%	kleurecht	

geproduceerd. 

Laat	u	overtuigen	door	nevenstaande	specificaties.

Modellen

  Pleziervaart

  Verhuurbedrijven

  Bijboot/Tender

  Elektrisch varen
Geschikt voor:
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Modellen

Whaly 210

M
od

el
le

n

Whaly 210
De	Whaly	210	is	een	oersterke	dubbelwandige	

boot geproduceerd uit hoogwaardig kunststof 

(Polyethyleen).	Vrijwel	onzinkbaar	en	

onverwoestbaar. Handig als ook  de kinderen met 

de boot willen varen. De boot is gemakkelijk te 

onderhouden	en	wordt	100%	kleurecht	geproduceerd.	

Laat	u	overtuigen	door	nevenstaande	specificaties.

Whaly Funboard
Met het Whaly Funboard maak je iedere watersport-

liefhebber blij. In een oersterke dubbelwandige 

uitvoering geproduceerd uit hoogwaardig 

kunststof	(Polyethyleen).	Vrijwel	onzinkbaar	en	

onverwoestbaar. Het funboard is gemakkelijk te 

onderhouden	en	wordt	100%	kleurecht	geproduceerd.	

Laat	u	overtuigen	door	nevenstaande	specificaties.

  Pleziervaart

  Verhuurbedrijven

  Elektrisch varen

Geschikt voor:
Specificaties Whaly 210  Funboard
Materiaal Rotatiegegoten Polyethyleen 

(100% recycleerbaar), UV 
gestabiliseerd, dubbelwandige 
constructie uit één geheel.

Rotatiegegoten Polyethyleen 
(100% recycleerbaar), UV 
gestabiliseerd, dubbelwandige 
constructie uit één geheel.

Lengte 2,10 meter 2,90 meter

Breedte 1,16 meter 0,80 meter

Hoogte 0,63 meter 0,20 meter

Spiegelhoogte 0,42 meter

Gewicht 42 kg 22 kg

Maximaal aantal personen 2 personen 1 persoon

Maximaal toelaatbaar gewicht 205 kg (inclusief motor)

Maximaal motorvermogen 2,5 pk (1,9 kW)

Kleuren
Standaard

  
Grijs (mix)   

 
   

   
Wit

  
Rood

Optioneel

  
Blauw   

 
   

   
Oranje

  
Geel Optioneel

Opties
Set kunststof roeidollen en dolhouders

Set roeispanen

Roeizitting 
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Technische Specificaties
Model Whaly 210 Whaly 270 Whaly 310 Whaly 370 Whaly 435 Whaly 435 R 

Professional
Whaly 440
new Classic Funboard

Lengte 2,10 meter 2,70 meter 3,10 meter 3,70 meter 4,35 meter 4,35 meter 4,37 meter 2,90 meter

Breedte 1,16 meter 1,50 meter 1,73 meter 1,73 meter 1,73 meter 1,73 meter 1,89 meter 0,80 meter

Gewicht 42 kg 72 kg 105 kg 143 kg 184 kg 196 kg 300 kg 22 kg

Spiegelhoogte 0,42 meter 0,42 meter 0,42 meter 0,52 meter 0,52 meter 0,52 meter 0,67 meter -

CE cat. C personen - 3 4 6 8 6 4 -

CE cat. D personen 2 5 6 8 12 10 8 1

Maximaal motorvermogen 2,5 pk (1,9kW) 8 pk (5,9kW) 10 pk (7,4kW) 20 pk (15kW) 30 pk (22kW) 40 pk (29,4kW) 6 pk (4,4kW) / CE 8 pk (5,9kW) -

Staartlengte buitenboordmotor Kort Kort Kort Lang Lang Lang Lang -

Boegvak - + + + + + + -

Lensplug + + + + + + + -

Lifeline + + + + + + + -

Roeisysteem Optie Optie Optie Optie Optie Optie Optie -

Sleepoog voor + + + + + + + -

Sleepogen achter + + + + + + + -

Hijsogen + + + + + + + -

Bank rondzit + + + + + + + -

Extra bankje - - Optie Optie Optie Optie - -

Console (Stuur) - - Optie Optie Optie Optie Optie -

Kleur

Kleur Optioneel

Specificaties

Sp
ec
ifi
ca
tie

s



www.whaly.com
 info@whaly.com

Made in the Netherlands

Whaly Funboard

Whaly 370

Whaly 210

Whaly 435

Whaly 270

Whaly 435 R Professional

Whaly 310

Whaly 440 New Classic 

Geniet op het water met Whaly! Whaly Dealer
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