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Technische Kenmerken

Technical Characteristics

De afzinkbare drijvende bootliften zijn ontworpen
voor dagelijks gebruik en vervaardigd uit duurzame
materialen met een lange levensduur. Door de
eenvoudige mechanische techniek zijn de afzinkbare
bootliften zeer betrouwbaar en zeer gebruiksvriendelijk in bediening. Daarnaast is de neerwaartse
lancering, het afzinken van de bootlift en tewaterlating
van de boot, mogelijk zonder gebruik te maken van
elektriciteit. Deze werking verzekert reddingsdiensten
ervan om tijdens calamiteiten, bijvoorbeeld bij
stroomuitval, zonder enige twijfel aan hun verplichting
te voldoen. De afzinkbare bootliften zijn het meest
geschikt voor snelle polyester- en rigid inflatable
boten.

The submersible floating boatlifts are designed for
daily use and made of durable materials with a long
life. The simple mechanical technology makes the
submersible boatlifts very reliable and user friendly in
operation. The downwards sinking of the boatlift and
launch of the boat is possible without the use of
electricity. This ensures permanent operation for
rescue services to do their obligations during
emergencies, such as power failure, without any doubt.
The submersible boatlifts are the most suitable for
rapid polyester- and rigid inflatable boats.

Naast de standaard afzinkbare bootliften voor regulier
gebruik leveren wij ook serviceliften die het mogelijk
maken om onderhoud te plegen aan uw boot. De
afzinkbare serviceliften zijn voorzien van een
loopvloer waardoor makkelijk onderhoud gepleegd
kan worden aan het onderwaterschip. Deze oplossing
voorziet in een snelle en makkelijke manier van
onderhoud plegen zonder gebruik te maken van
kranen in jachthavens of scheepswerven. Op verzoek
kan de loopvloer ook vloeistofdicht gemaakt worden
zodat bewerking met stoffen kan plaatsvinden. De
resterende overblijfselen kunnen middels een
filtersysteem gefilterd worden, hierdoor wordt
watervervuiling voorkomen.
De afzinkbare bootliften brengen veel voordelen met
zich mee. Het bootonderhoud zal aanzienlijk
verminderen daarnaast houd u uw boot in optimale
vaarconditie, tevens is diefstal minder makkelijk en uw
boot ligt altijd veilig afgemeerd bij zware weersomstandigheden. Ook is een winterstalling niet meer
noodzakelijk nadat uw boot winterklaar gemaakt is
een direct gevolg hiervan is dat uw vaarseizoen
verlengt wordt.

Besides the standard submersible boatlifts for regular
use we also supply service lifts, which allow
performing maintenance on your boat. The
submersible service lifts are equipped with a walking
floor for easy maintenance to the hull of your boat.
This solution provides a quick and easy way to carry
out maintenance without the use of cranes in marinas
and shipyards. On request, the walking floor also can
be performed impermeable, which makes processing
with fabrics possible. The remains can be filtered
through a filter system this will prevent water
pollution.
The submersible boatlifts bring many advantages. Boat
maintenance will be reduced significantly and your
boat will be kept in perfect sailing condition. Besides
this, theft is prevented and your boat is always safely
moored in heavy weather conditions. Winter storage
is no longer necessary after winterizing your boat, a
direct positive consequence of this is that your
boating season is extended.
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Structuur

Structure

Frame is vervaardigd uit staal en na bewerking
gegalvaniseerd.

Frame is made of steel and after machining galvanized.
Buoyancy

Drijfvermogen

Polyethylene floats round

Polyethyleen ronde drijvers
Elektriciteit
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Elektriciteit

220V air pressure pump.

220V luchtdruk pomp.
Accessories / options

Accessoires / opties
- De afzinkbare bootlift kan optioneel uitgevoerd
worden met een dak (luifels) voor bescherming
tegen weersomstandigheden en licht invloeden.
- Schoonwater spuitinstallatie kan gemonteerd
worden op de servicelift. Deze zorgt ervoor dat
het onderwaterschip van uw boot na het varen
schoongespoten wordt.
- Vloeistofdichte loopvloer met filtersysteem ten
behoeve van het plegen van onderhoud.
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Standaard modellen
AIR 1300 kg
AIR 2000 kg
AIR 2500 kg
AIR 3300 kg
AIR 4100 kg
Service liften
AS 10000 kg
AS 15000 kg
AS 20000 kg
AS 25000 kg
AS 30000 kg

AIR 5500 kg
AIR 7000 kg
AIR 8700 kg
AIR 10500 kg

- The submersible boatlift can optionally be equipped
with a roof (canopies) for weather protection and
light influences.
- Clean water spray system can be mounted on the
service boatlift. This ensures that the hull of your
boat is hosed after sailing.
- Impermeable walking floor with filter system for
performing maintenance.
Standard models
AIR 1300 kg
AIR 2000 kg
AIR 2500 kg
AIR 3300 kg
AIR 4100 kg
Service lifts
AS 10000 kg
AS 15000 kg
AS 20000 kg
AS 25000 kg
AS 30000 kg

AIR 5500 kg
AIR 7000 kg
AIR 8700 kg
AIR 10500 kg
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