News
Voor liefhebbers van
schoon …

Marine Business is een Spaans bedrijf
gespecialiseerd in vaatwerk, tafel- en
nachtlinnen voor boten. De cataloog
2011 van 64 bladzijden biedt alles aan
wat een goede huisvrouw nodig heeft
om de tafel te dekken. Vanaf het servet
tot aan de kookpotten. Alles is « bootge-

R3 Series, het nieuwe
gamma MotorGuide

Deze nieuwe elektrische motoren, stevig
en betrouwbaar, vervangen het gamma
Thruster. Dit gamma is beschikbaar in 4
modellen, 13,6 kg, 18,2 kg, 20,5 kg en 25
kg (12 volt), en biedt talrijke voordelen.
Uitgerust met een ergonomische telescopische stuurhendel en met een as in
aluminium die stevigheid en duurzaamheid brengt, is het gamma MotorGuide
R3 de ideale keuze voor de visser die een
polyvalente elektrische motor van hoge
kwaliteit zoekt, en dat alles aan een heel
toegankelijke prijs.

Retro Tender by
Retroboat Klassieke vormgeving

in een modern jasje: Retroboat introduceerde op de HISWA de Retro Tender
26 (7,80 x 2,45 x 1,20m). Een sportief
gelijnd comfortabel 8 personen aluminium tenderschip met de inrichting van
een sloep en de rompvormen en allure

Bavaria-Yachtbau en
Mercury Marine verenigen hun krachten.

De eigenaars van de jachtboten Bavaria
(Duitse werf gevestigd in Giebelstadt)
kunnen van nu af aan hun nieuwe
boot bestellen met een benzinemotor
MerCruiser standaard op alle modellen
van Bavaria en exclusief op de nieuwe
Sport 38 en de Sport 43.
Bavaria-Yachtbau zal op deze modellen
de motoren MerCruiser 5.0L MPI (260
pk), 377MAG (320 pk) en 8.2MAG HO
(430 pk) voorstellen. Deze motoren zijn
standaard beschikbaar met het bedieningssysteem DTS (Digital Throttle and
Shift) van SmartCraft.

richt ». Zo is elk vaatwerk voorzien van
een dun antislip netje, om zijn glas of
bord op om het even welk oppervlak te
kunnen zetten. Daarenboven hebt u de
keuze tussen drie materialen: melamine,
plastic en porselein. De prijzen worden
niet gegeven, maar hoe mooi!

Info : Plaisance Diffusion – tel. : 02 216.79.34
– www.plaisance.be

De gebruikseenvoud van dit gamma en
zijn montage «Taper-Lock» met 7 bevestigingspunten, de snelle aanpasbeugel
om de diepte in te stellen en de stilte, die
toelaat zo dicht mogelijk bij de vissen te
komen, zullen de gebruikers in vervoering brengen. De motoren MotorGuide
R3 worden gecommercialiseerd met de
propeller 3 schroefbladen Machette®
III speciaal ontworpen door Mercury
Marine voor MotorGuide. Deze nieuwe
elektrische motoren zijn beschikbaar
vanaf het eerste trimester 2011. 2 jaar
garantie van de constructeur.
Info : www.brunswick-marine.com
- www.motorguide.com

van een speedboot. Motor (standaard):
Volkswagen Marine TDI 150-5 scheepsdieselmotor met Bravo I Sterndrive
(dieselmotor) Retroboat is een jong
Nederlands bedrijf met oog voor exclusiviteit, vernieuwing en creativiteit in de
wereld van vaarplezier.

getest en geoptimaliseerd op elk model
Bavaria. De installatie van de motor is
onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole om ervoor te zorgen dat
de boten die de fabriek verlaten, beantwoorden aan de heel strikte normen
van het merk Bavaria. Als wederdienst
levert MerCruiser aan Bavaria-Yachtbau
een certificaat voor een installatie van
kwaliteit IQC (Installation Quality
Certification) die elke eigenaar van
Bavaria toelaat te genieten van een bijkomend jaar garantie op de motor (totale
garantie = 3 jaar). Het systeem Mercury
Axius Premier zal trouwens beschikbaar zijn voor alle installaties in dubbele
motorisatie.
Info : Powerboatscenter - tel. 051/30 81 12
- www.powerboatscenter.be of www.mercury‐marine.eu

Informatie waar zij geïnteresseerd in zouden moeten zijn. Brunswick Marine zette
7 nieuwe sites on line om de promotie
van elk van de door het bedrijf verdeelde
merken te verzekeren :
• www.quicksilver-boats.com (boten
Quicksilver)
• www.arvor-boat.com (vissersboten
Arvor)
• www.valiant-boats.com (semi rigids
Valiant)

• www.quicksilver-inflatables.com
(opblaasboten en kleine ribs)
• www.mercury-marine.eu (outboard
motoren Mercury)
• www.mariner-outboard.com (outboard
motoren Mariner)
• www.mercurymercruiser.com (inboard
motoren en sterndrives MerCruiser)
Zonder de site www.brunswick-marine.
com te vergeten die de onderneming in
het algemeen voorstelt en zijn positie in
de groep Brunswick.
Aan uw muizen voor een avondje klikken!
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R3 Series Motorguide

Info: Tel. 0031 229 540524 - www.retroboat.nl

De aandrijfsystemen werden uitvoerig
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