Silver Tiger DCz har igen vunnit ett betydelsefullt pris
Silver Tiger DCz, den minsta modellen i Silver Z-serien med båtar helt i glasfiber, fick igen ett
betydelsefullt erkännande.

Vid båtmässan i Düsseldorf delades ”båtbranschens Oscars”, European Powerboat of the Year 2020-priserna ut lördag 18.1. Den minsta modellen i Silverglasfiberkollektionen, Tiger DCz, var nominerad i den mest populära, och därmed mest utmanande, serien med båtar under åtta meter, och vann.
Juryn består av åtta båtjournalister från Europas största båttidningar. Journalisternas publikationer når över en miljon läsare varje månad. Journalisterna
provkör ett stort antal nya båtar, från vilka de väljer ut de båtar som bäst fyller kriterierna. Vid valet av kandidater lägger juryn extra uppmärksamhet på
kvaliteten, säkerheten, körprestanda, design, användningen av utrymmet i båten och värde för pengarna.
Silver Tiger DCz fick särskilt beröm av domarna för dess utmärkta värde för pengarna och körprestanda. Även båtens vindruta som sträcker sig långt ut
längs med sidorna fick beröm.
Silver Tiger DCz vann även det prestigefyllda Best of Boats 2019 - priset i november på båtutställningen i Berlin. Då vann Silver Tiger ”Best of beginners” serien. Prestationerna är anmärkningsvärda, eftersom bara en annan båtmodell i världen har vunnit både Best of Boats och European Powerboat of the Year
priserna.
Silver Tiger DC är en kompakt och säker daycruiser, som har allt du behöver.
Båten har bland annat bekväm sovplats för två vuxna, möjlighet till en liten toalett, vattenpunkt och spis, en långt sträckande vindruta som effektivt skyddar
passagerarna och en rymlig U-soffa i aktern. Genom att sänka ner bordsskivan kan ett stort soldäck formas i aktern i samband med soffan. Soldäcket
fungerar även som extra sovplats. Båtens unika Petestep®-skrov med gradvisa steg, styr vattnet mer neråt och bakåt än sedvanliga skrov, vilket betyder att
båten är otroligt torr från vattenstänk och går mer på ytan än många andra båtar.
Silver Z-serien är nordiskt samarbete som bäst. Båten tillverkas i Valkeakoski, Finland, den är designad av norska Eker Design och det innovativa Petestepskrovet är från Sverige. Till Z-serien hör förutom Tiger DC, dess systermodell Tiger BR, den åtta meter långa Raptor DC och Viper DC som lanseras på
Helsingfors båtmässa i februari.
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