Quick Najaarsactie

met kortingen tot wel 40%
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Boegschroeven

NU VANAF

44400
Quick DC

boegschroeven
De speciale elastische koppeling,
die de uitlijning tussen de motor en
versnellingsbak optimaliseert,
is een exclusief Quick ontwerp.
Deze koppeling verdeeld de enorme krachten,
waarbij de aandrijving wordt beschermd
tegen impulsen van de sterke boegschroefmotor,
met een bovengemiddeld resultaat!
De ondersteunende flens is volledig van
gehard geanodiseerd aluminium.
Complete set proportionele regeling netto € 1000,=
(Art. codes QPR-001, QPR-002 en QPR-003)

Quick AC

borstelloze
boegschroeven

Quick DC

intrekbare boegschroeven
Bij bestelling dient de flens
separaat te worden
besteld.

!
Actie
NU VANAF

279300
RAADPLEEG DE
PRIJSLIJST VOOR
ONZE TARIEVEN
• Geen koolborstels
• Energiezuinig!
• Standaard uitgevoerd met
proportioneel systeem
• Onbeperkte looptijd
• Makkelijk te installeren
• Stil!

NU VANAF

2.57300
De volgende modellen zijn verkrijgbaar:
BT DC-AC 185-105 leverbaar in 12/24V
BT DC-AC 250-140 leverbaar in 12/24V
BT DC-AC 300-300 leverbaar in 24/48V

Kijk op de sites voor alle specificaties
De MC2 is een revolutie op het gebied van stabilisatie!

De MC²X-serie is het resultaat van zorgvuldig
onderzoek, welk was gericht op het bereiken
van zeer competitieve prestaties. De Quick®
onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria
hebben een revolutie teweeggebracht in het
concept van de MC²-serie, door technische
oplossingen te introduceren die een grotere
veiligheid, meer comfort en veel hogere
prestaties kunnen garanderen. De MC²X-serie
stabilisatoren zijn compact en functioneel.
De MC² X wordt standaard geleverd met een AC
Dynamic Control MC2X Driver. De MC² X wordt
standaard prewired afgeleverd.

X

NU VANAF

De MC X
2

13.84000

in alle modellen leverbaar

De MC² X-familie is in haar geheel leverbaar!

Kijk ook op de website
GYROSTABILISATOREN.NL

• Maximale prestatie
• Maximale bescherming
• Slim, compact ontwerp
• Hoge installatieflexibiliteit
• Dynamische precisiecontrole (gepatenteerd systeem)
• Precisie lock-functie van extern paneel.
• Plug& Play / éénvoudige installatie
• Lage geluidsemissie.
• Thermische bescherming.
• MC² mobiele app om de prestaties van de stabilizer te registreren
(iOS en Android)

MC2X-stabilisatoren kunnen worden beheerd via de NMEA-interface of
het nieuwe externe aanraakpaneel met grafisch display (compatibel met
meerdere stations) beschikbaar in de maten 5 “en 7”.
Bovendien registreert (en controleert) de MC2 mobiele app de
prestaties van de stabilisatoren tijdens zeereizen. De app kan worden
gedownload en is zichtbaar op zowel smartphones als tablets (iOS en
Android). MC2X_TouchRemoteControl2

Quick Najaarsactie met kortinge
Genius
GP2

NU VANAF

63200

Lichtgewicht, compact en gemakkelijk
te installeren. De 500W wordt standaard
geleverd met een 6 mm kettingschijf.
Optioneel is 8 mm. De overige ankerlieren
worden standaard met een 8mm
kettingschijf geleverd.

Genius
GP2 Freefall

NU VANAF

68800

Bovendeks ankerlier met automatische vrijval.
Door op “up” te drukken stopt de ankerlier
met het uitrollen. Door “down” in te drukken
gaat de kettingschijf in de vrije loop.

Hector!
NU VANAF

1.01200

RAADPLEEG DE PRIJSLIJST VOOR ONZE TARIEVEN

Bovendeks ankerlier
volledig waterdicht volgens IP-67.
De behuizing is gemaakt van
aluminium en de waterdichte
afdekkap van de motor is
gefabriceerd van UV-bestendig
kunststof. De kettingschijf, kaapstander
en afdekkap zijn van verchroomd brons.
Het anker kan eventueel ook handmatig
via de vrije val worden neergelaten. Deze
ankerlieren worden standaard geleverd met
een 8mm kettingschijf. Optioneel met 8
en/of 10mm kettingschijf. Standaard wordt de lier
geleverd met een kaapstander.
Eventueel ook leverbaar zonder kaapstander.

en tot wel 40%
Dave

NU VANAF

Een topper 1.52500

Tumbler!
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Afgebeeld is het
rechtermodel X

De Dave ankerlier is een verticale ankerlier,
perfect voor boten met beperkte dekruimte.
De ankerlier is gemaakt van RVS316 AISI. Dit
apparaat wordt geleverd in verschillende
variaties, zoals met of zonder verhaalkop
en diverse kettingschijfmaten. Voorzien van
een IP67 waterdichte motor, geanodiseerd
aluminium tandwiel, handmatig vrijeval
systeem en een inspectiedeksel.
Deze unit wordt kompleet geleverd
met bedieningsrelais, lierhendel en
montagemateriaal. U heeft de keuze om de
ketting aan de rechter- of de linkerkant te
laten binnenkomen. Dit is gezien vanaf de
voorkant van het schip. Bij bestelling graag de
kettingschijfmaat opgeven. De keuze kan niet
achteraf aangepast worden, bij het bestellen
zal er expliciet een specifiek artikelnummer
besteld moeten worden.

De serie Tumbler kaapstanders vervangen de
voorgaande Tauro serie. Kaapstanders worden
gebruikt om trossen en landvasten strak te
trekken bij het afmeren. De nieuwe Tumbler
heeft een AISI 316 RVS drum en basis.
Deze grote lijn kaapstanders van 500 tot
2000W is ontworpen om te voldoen aan de
wensen van de gebruikers.

NU VANAF

45700

De opvolger
van de Tauro
Het voordelige
alternatief
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Een legendarisch model!

de Quick Totem

Totem!
met extra inkoopvoordeel

SUPER
EFFICIËNT IN
STROOMVERBRUIK

De Totem kaapstanders met brons
verchroomde drum en basis.
Kaapstanders worden onder andere
gebruikt om trossen, lijnen en landvasten
binnen te halen en strak te trekken.
Net als de Crystal en Genius ankerlieren
maken deze Totem kaapstanders gebruik
van een planetaire overbrenging.
Hierdoor is de stroomafname t.o.v.
vergelijkbare kaapstanders veel
efficienter(-40%). De verticale motor
maakt eenvoudige installatie mogelijk.

NU VANAF

55500

RAADPLEEG DE PRIJSLIJST VOOR ONZE TARIEVEN

Kijk op de sites voor alle specificaties
De verlichting van Quick: met inkoopvoordeel!

Voordeligespotverlichting
MET INKOOPVOORDEEL!

MET INKOOPVOORDEEL!

PER STUK SLECHTS

PER STUK SLECHTS

2150

Edwin

1950

CLUB Serie PowerLED
Handig in te bouwen inbouwspots die luxe
toevoegen aan uw interieur, met veer
Zaagmaat :
72 mm / 54 mm
Inbouwdiepte IP40 / IP66 : 16 mm / 14 mm
Bevestiging IP40 / IP66 : veertjes/schroeven
Dimbaar :
Ja
CRI index :
>80

Ted

CLUB Serie PowerLED
Mooie serie inbouwspots die luxe
toevoegen aan uw interieur, met veer
Diameter ring / zaagmaat : 72 mm / 54 mm
Inbouwdiepte :
16 mm
Bevestiging/waterdichtheid: veertjes / IP40
Dimbaar :
Nee
CRI index :
>80

Syria

Patricia
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ORIENTATIELAMP

PER STUK SLECHTS
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LEESLAMP
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PER STUK VANAF

Jacob

PER STUK VANAF
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MET INKOOPVOORDEEL!
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Maya

Barbie

LEESLAMP

OPBOUWSPOT

PER STUK VANAF

PER STUK VANAF

5000

4700

Quick Najaarsactie
Quick

NU VANAF

17400

Slim Spice
Slim Splice ketting/touw-06/12mm-20/100M
Een ankerlijn in combinatie met ketting voorloop
wordt veel gebruikt als verbinding tussen het anker
en het schip. De verbinding tussen touw en ketting
is uiteraard betrouwbaar en veilig!

In vele formaten en
lengtes leverbaar!

Deze B3 boilers van Quick
bestaan uit een behuizing van
een composiet materiaal met
een RVS316 waterreservoir.
Hierdoor is de B3 serie zeer goed
bestand tegen stoten, indeuken en
andere omstandigheden die vaak
voorkomen in de watersport. Ze zijn
dan ook makkelijker te installeren.
Warmtewisselaar met hoog rendement
Verwarmingselement van Incoloy®.
Voorzien van instelbare
veiligheidsthermostaat
Met overdrukventiel inclusief aftapplug
Inclusief 220V stekker
Inclusief thermostatische mengkraan.
Aansluiting 1/2”

NU VANAF
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Exclusief importeurschap Combi Noord B.V. De Seize 1, 9001 XT Grou
T 0566 620909 E info@combinoord.nl WWW.COMBINOORD.NL

B3
Nautic

Leverbaar via Technautic B.V. Industrieweg 35, 1521 NE Wormerveer
T 075 647 4545 E info@technautic.nl WWW.TECHNAUTIC.NL

Quick behoud zich het recht voor modellen en eigenschappen aan te passen in deze prospectus zonder verdere mededeling.

Quick Nautic B3 Boilers

