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TEMPO 625
- Ontwikkeld voor de veelzijdige watersporter
- Stoer en modern design
- Geheel Nederlandse productie
- Goed trailerbaar
- Ruimtelijke indeling
- Standaard zeer compleet



De Tempo 6.25 kenmerkt zich door zijn 
gebruiksvriendelijkheid. De zelflozende 
kuip, het standaard geleverde Seadek 
en de eenvoudig te monteren buiskap- 
achterzeil, zorgen ervoor dat de tender 
zeer onderhoudsarm is. De motor is 
geïntegreerd tussen het zwemplateau 
en goed bereikbaar.

De Tempo 6.25 is een  veelzijdige snelva-
rende tender. De V-bodem gecombi-
neerd met de sprayrails, realiseren de 
uitstekende vaareigenschappen zonder 
buiswater. Zowel op lage als hoge snel-
heid is de Tempo 6.25 koersvast. De 
tender is ideaal voor o.a. wakeboarden, 
zwemmen of als dagboot. 

Het aanmeren is zeer eenvoudig door 
de RVS middenbolders en de stoere 
robuuste rubberstootrand. De open 
achterzijde maakt op- en afstappen 
gemakkelijk. Onder het zwemplateau is 
de RVS zwemtrap netjes weggewerkt. 
In de banken bevinden zich grote op-
bergvakken en de vaste brandstoftank.



Technische specificaties

Lengte
Breedte
Diepgang
Doorvaarthoogte
Gewicht
CE Categorie

6.25
2.30
0,60
1.05
950 KG
C



” De Tempo 625 is een sportieve consoleboot, die probleemloos kan concur-
reren met de mateloos populaire tenders. Dankzij de V-bodem en de spray-
rails is de boot koersstabiel en accelereert mooi. De Honda is een mooi stille 
motor die het manoeuvreren gemakkelijk maakt, ook achteruit. Accel-
ererend is maar weinig trim nodig en de boot stuurt opvallend soepel in de 
bochten. Op het open water noteerden we met twee man aan boord een 
keurige topsnelheid van 50 km/u. In alle acties voelt de Tempo veilig en stabiel 
aan. Ze stuurt zoals ze er uit ziet: strak, simpel en lekker.” 
Boottest Epco Ongerink De Telegraaf

Vaartest Vaarkrant - Cijfer: 8,2
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