Van productinnovaties tot compleet nieuw op de markt

Productprimeurs van 2021 op een rij
Ook in de watersport staat de technologie niet stil. Welke ‘slimme’ producten kunnen we in 2021 verwachten? YachtFocus
deed navraag bij de bedrijven die u in dit magazine tegenkomt en verzamelde hun innovaties. Maak kennis met deze handige
producten die de tijd aan boord nèt even wat gemakkelijker maken.

Navipro LED verlichting met wheelmark van Mantagua
- Gunstig in gewicht en omvang
- Geschikt voor jachten tot 65 voet
- Wheelmark-goedkeuring
Prijs op aanvraag
Meer informatie:
Rake Rigging
+31 (0)6-25045549
info@rakerigging.nl
www.rakerigging.nl
Het Franse Mantagua behoort tot de grote spelers op het
gebied van navigatieverlichting. Deelnemers van grote zeilraces
zoals de Vendee Globe, Route de Rhum en Transat Jacques
Vabres maken veelal gebruik van de verlichting van dit merk.
Voortbouwend op deze expertise heeft Mantagua nu een nieuwe
range navigatieverlichting ontwikkeld, met de naam Navipro.
De nieuwe lijn is bedoeld voor alle jachten tot 65 voet; zowel in
de vrijetijdsmarkt als de professionele markt. Met behoud van

de compacte vorm en het lage gewicht heeft Mantagua een
wheelmark-goedkeuring gekregen voor het hele Navipro en Deck
Navipro assortiment. Omdat de hele range 9-30V gereguleerd is,
kunnen de lampen zowel op 12V als op 24V voedingen worden
aangesloten. Bovendien zijn ze zeer eenvoudig te monteren met
slechts twee schroeven. Daarbij zijn de lampen EMC-goedgekeurd,
waardoor ze geen storing geven op VHF en GPS, en uiteraard
zijn ze IP67 waterproof.

Seastar Optimus EPS-systeem
- Stuurpomp zonder olie
- Progressieve stuurbekrachtiging
- Kan ook op bestaande motor
Vanaf € 4.890 incl. BTW
Meer informatie:
allpa marine equipment (groothandel)
info@allpa.nl
www.allpa.nl

Met dit Electronic Power Steering systeem stuurt de boot als een
sportwagen. De zogeheten ‘Active Sensitivity’ zorgt voor een
snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging en daarmee voor extra
comfortabele besturing. Het systeem is geschikt voor alle boten
met één tot vier buitenboordmotoren. Het kan worden toegepast
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op zowel nieuwe als bestaande en op zowel mechanisch als
elektronisch aangestuurde motoren. Achteraf monteren is
mogelijk en daarmee is het niet noodzakelijk om nieuwe motoren
te kopen. Ook is er geen automatische pilootpomp
of roerstandterugmelder nodig.
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allpa Dolphin ACS voor buitenboordmotoren

Rope cutter van VETUS - VRC25/VRC30

- Intelligente relais herkent voltage
- Stroombegrenzingsfunctie
- Zeer geschikt voor buitenboordmotoren
Vanaf € 129 incl. BTW

- Voor 25 en 30 mm schroefassen
- Eenvoudig te installeren
- Touwen en zeewier slaan niet (meer) vast in de schroef
€ 149,99 incl. BTW
Meer informatie:
VETUS
+31 (0)884-884700
info@vetus.com
www.vetus.com

Meer informatie:
allpa marine equipment (groothandel)
info@allpa.nl
www.allpa.nl

Dolphin introduceert voor 2021 een nieuwe automatische
accuscheider (12V-50A). De Automatic Charge Selectors zijn
slim en 100% waterdicht (IP67). Opvallend zijn de compacte
voltagesensing relais (schakelaars) die automatisch de

laadfunctie tussen de start- en servicebatterijbanken beheren.
Hiermee moet deze allpa Dolphin ACS een ideale laadrelais
bieden voor buitenboordmotoren.

VETUS introduceert de VRC. Deze roestvaststalen rope cutter is
speciaal ontworpen om te voorkomen dat touwen, zeewier en ander
afval vast komen te zitten in de schroef. De VRC bestaat uit een
tweedelig RVS316 zaagblad, dat direct achter de schroef wordt
geplaatst. Er is een model voor 25 en 30 mm schroefassen.

De speciaal ontworpen VRC snijdt met gemak door obstakels,
zonder extra belasting op de schroef of de schroefas. De VRC sets
zijn bovendien eenvoudig te installeren; alle benodigdheden worden
meegeleverd. Boren of uit elkaar halen is niet nodig. De VRC is
beschikbaar in twee modellen en is vanaf februari 2021 leverbaar.

allpa Paguro 4 SY met Yanmar-motor

BOW PRO Boosted 285, 300 & 320 van VETUS

- Continu toerental van 3.000 omw./min.
- Elektrisch continu vermogen 4kVA – 3.5kW
- Gunstig in gewicht (90 kg)
Vanaf € 6.569 incl. BTW

- Proportioneel bedienbare boegschroeven
- Eerste drie BOW PRO Boosted thrusters voor 300mm tunnels
- V-CAN geschikt
€ 7.899 incl. BTW (BOWB300)
Meer informatie:
VETUS
+31 (0)884-884700
info@vetus.com
www.vetus.com

Meer informatie:
allpa marine equipment (groothandel)
info@allpa.nl
www.allpa.nl

Deze scheepsdieselgenerator is nu leverbaar met een Yanmarmotor. De allpa Paguro is niet alleen duurzaam en betrouwbaar.
Dankzij de nieuwe combinatie van de Yanmar-motor en de
geluiddempende omkasting is deze generator nu ook bijzonder

stil. De generator is water/luchtgekoeld en is uitgerust met een
RVS-uitlaat met waterinjectie. Daarbij wordt de allpa Paguro 4
SY compleet geleverd met een uitgebreid paneel.

Hoogwaardig aluminium schroefas-systeem
van allpa
- RVS Schroefas met dopmoer/zinkanode, borgring en spie
- Aluminium koker met neopreen lagerbus en montageflens
Vanaf € 726 incl. BTW

Met deze drie modellen voor 300mm tunnels breidt VETUS haar
innovatieve BOW PRO boegschroevenrange uit. De BOWB285,
BOWB300 en de BOWB320 zijn de krachtigste modellen
tot nu toe. De proportioneel bedienbare boegschroeven zijn
voorzien van bewezen inductietechnologie, resulterend in stille,
onderhoudsarme boegschroeven. Bovendien worden deze
boegschroeven via V-CAN aangestuurd, waardoor ze kunnen

CANverter van VETUS
- Vertaler voor het VETUS CAN-bus systeem om te communiceren met diverse protocollen
- Geschikt voor o.a. boegschroeven en elektrisch varen
- Met NMEA2000 certificaat
€ 204 incl. BTW
Meer informatie:
VETUS
+31 (0)884-884700
info@vetus.com
www.vetus.com

Meer informatie:
allpa marine equipment (groothandel)
info@allpa.nl
www.allpa.nl

Dit nieuwe schroefassysteem van allpa is gemaakt van
hoogwaardig materiaal en loopt vanaf de motor tot en met
de schroef. Ze is voorzien van een rubberen binnenlager

28 www.YachtFocus.com

met lipseals en een waterinlaat. In sommige gevallen is een
schroefaskoppeling nodig tussen de motor en de schroefas.
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communiceren met andere apparaten in het CAN-bus systeem.
Met respectievelijk 285, 300 en 320kgf aan stuwkracht zijn
ze krachtig genoeg voor boten tot 30 meter. De BOW PRO
boegschroeven werken met een 24V/48V boordsysteem en
de ingebouwde acculader laadt de accu’s bij wanneer de
boegschroeven niet gebruikt worden. De boegschroeven zijn
leverbaar vanaf het tweede kwartaal van 2021.

VETUS betreedt de CAN-bus wereld. CAN-bus is een digitaal
systeem dat sensoren en displays verbindt door een centrale
lijn. V-CAN van VETUS is een variant daarop, ontworpen
voor specialistische VETUS-producten. Met behulp van
een CANverter is V-CAN in staat te communiceren met
YANMARJ1939 of NMEA2000 protocollen. Onlangs is de
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CANverter officieel gecertificeerd door NMEA2000, waardoor
diverse VETUS producten gelinkt kunnen worden aan het
NMEA2000-netwerk. Dit is een officiële erkenning van de
kwaliteit van het V-CAN systeem. De CANverter is vanaf januari
2021 leverbaar.
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Ocean Rodeo drysuit Heat met vaste sokken

Ultra Light SUP van Spinera

- Geschikt voor vele watersporten
- 100% waterdicht en toch ademend
- Zeer flexibel en warm, voor een langer vaarseizoen
€ 769 incl. BTW

- Gemakkelijk te dragen en op te bergen
- Voor kinderen en volwassenen
- Mooie designs
Vanaf € 399,95
Meer informatie:
Marine Accessories / Suppermarkt.com
+31 (0)71-8875111
info@suppermarkt.com
www.suppermarkt.com
De Ultra Light SUP van Spinera wordt geïntroduceerd als
de ideale SUP voor aan boord. Voor volwassenen biedt het
SUP-board een goede work-out en voor kinderen urenlang
speelplezier. Bij de ULT-serie (Ultra Light Technology) van
Spinera zijn de allerlaatste innovaties op het gebied van het
verlijmen van materialen toegepast. Hierdoor zijn de SUP’s

superlicht zonder in te boeten op de stijfheid en kwaliteit. De
10’6 weegt slechts 6,4 kg. Door de kleine en lichte verpakking
past de SUP in elke bakskist. De ULT komt in een handige en
stevige rugzak met een 3-delige paddle, double action pump en
twee vinnen. De leverbare lengtes zijn: 9’10 (3 mtr.), 10’6 (3.20
mtr.) en 11’2 (3.40 mtr.).

Meer informatie:
Coastline.shop
+31 (0)71-2073278
info@coastline.shop
www.coastline.shop
De Heat heeft een efficiënt, strak design voor optimale prestaties en
betrouwbaarheid. Ontworpen voor extra flexibiliteit en aanpasbare
warmteniveaus, beschikt de Heat over het revolutionaire Captive
Zip-design. Hiermee biedt de Heat twee mogelijkheden: de DRYmodus en de STAND-BY-modus. In DRY-modus is het pak warm,

TWIN+ en SINGLE+ van Dockmate

Structureel verlijmd plakglas van Gebo

- Nog intuïtievere lay-out van de keypad
- Minder kijken naar de afstandsbediening
TWIN+ vanaf € 4.330 (excl. BTW en installatie)
SINGLE+ vanaf € 3.765 (excl. BTW en installatie)

- Stevig ‘plakglas’
- Ramen kunnen alsnog open
- Uitvoering in enkel en dubbel glas
Prijs op aanvraag
Meer informatie:
Gebo Marine Glazing
+31 (0)36-5211212
info@gebo.com
www.gebo.com

Meer informatie:
Dockmate
+32 (0)15-433994
info@dockmate.eu
www.dockmate.eu
Dockmate vernieuwt haar remote control aanlegsystemen
voor dubbele en enkele motor(en). Veelvuldig kijken naar de
afstandsbediening is hierdoor niet meer nodig, want de nieuwe
TWIN+ en SINGLE+ zijn nu nog makkelijker en intuïtiever in gebruik.
Het verbeterde gebruikersgemak komt onder meer door de nieuwe
lay-out van de keypad. De speciaal verhoogde en rubberachtige
afwerking van de knoppen voor motoren en ‘sel’ (take command)

100% waterdicht en ademend. Tussen de sessies door, bijvoorbeeld
op weg naar het strand, kan de waterdichte rits worden geopend en
de nekafdichting verwijderd (de STAND-BY-modus). Met de buitenjas
vervolgens dichtgeritst, biedt de Heat een goed geventileerd pak om
te beschermen tegen wind en regen.

zorgen ervoor dat de verschillende functies (motoren, boeg- en
hekschroef, anker, toeter, sel en aan/uit) van de TWIN+ makkelijk op
het gevoel te bedienen zijn. Daarbij is elke TWIN+ voorzien van de
allerlaatste software en feedbackfuncties. Dankzij het geünificeerd
design biedt de TWIN+ nu ook dezelfde basisfuncties als de andere
Dockmate afstandsbedieningen. Voor schepen met één motor is er
de SINGLE+ met hetzelfde gebruikersgemak.

Gebo introduceert een nieuw compleet concept van structurele
beglazing met ventilatie. Bijzonder aan de nieuwe beglazing is dat
deze structureel verlijmd wordt en het raam toch geopend kan
worden waardoor natuurlijke ventilatie aan boord mogelijk blijft.

Het klap- of schuifraam wordt keurig verwerkt in de glaslijn.
Daarbij kan het ‘plakglas’ naar keuze in enkel of isolatie (dubbel)
glas worden uitgevoerd.

Slam WIN-D 2 Force zeilpak (jas én broek)
- Lichtgewicht, 4-way stretch, ademend (gr/sqm/24h)
- Wind- en waterdicht (10.000 mm)
- Getapete naden
Jas € 283,50 + broek € 219,95

BOOT
HUREN?

Meer informatie:
Coastline.shop
+31 (0)71-2073278
info@coastline.shop
www.coastline.shop
De WIN-D 2 is een goed passend Coastal zeilpak gemaakt van
het bekende tweelaags TORAY materiaal. Het pak is hiermee
uiterst licht en weegt minder dan 2 kg. Daarbij is er gebruik
gemaakt van milieuvriendelijk materiaal met Nilit Heat Fibers.
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Het pak is hierdoor soepel, maar toch erg warm. De Slam WIN-D
2 Force is beschikbaar in de kleuren rood, zwart en lichtgrijs. De
jas en broek zijn als losse items te koop op Coastline.shop.
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BOEK NU UW
VAARVAKANTIE OP
YACHTFOCUS.COM
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