€ 1.109,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Boegschroef 25kgf 12V tunnel 110mm IP Versie E
€ 1.109,Bedrijf:
VETUS B.V.
m
Adres:
Fokkerstraat 571
m
3125 BD Schiedam
Tel :
+31(0)884884700
Website:
www.vetus.com
2020

Omschrijving
VETUS "ignition protected" boegschroef met 25 kgf stuwkracht,
geschikt voor boten van 7,5 tot 11,5 meter lengte. 12 Volt
uitvoering.In compartimenten met benzinemotoren, benzinetanks
en brandstofleidingen of propaantanks moet een boegschroef
voorzien zijn van een beveiliging die voorkomt dat dampen of gas
het inwendige van de boegschroefmotor kunnen bereiken en
zodoende een explosie kunnen veroorzaken. Alle types worden
geleverd met alle benodigde afdichtingen, elektrische
aansluitingen, bevestigingscomponenten en een automatische
zekering die extern kan worden gereset zonderde behuizing te
hoeven openen. Verder biedt de behuizing een uitstekende

bescherming tegen corrosie. SpecificatiesDe IP boegschroeven
voldoen aan de eisen van de ISO 8846 Marine ?Ignition
protection? normKan in combinatie met de juiste kit gebruikt
worden als hekschroef Wordt geleverd met alle benodigde
pakkingen, elektrische aansluitingen en bevestigingscomponenten
Heeft een automatische zekering voor het stuurstroomcircuit die
van buitenaf gereset kan worden

Basisinformatie
Merk :

Boegschroef 25kgf 12v Tunnel 110mm Ip Versie E

Conditie :

Nieuw

Bouwjaar :

2020

Prijs :

1.109,-

Volledige Omschrijving
VETUS "ignition protected" boegschroef met 25 kgf
stuwkracht, geschikt voor boten van 7,5 tot 11,5 meter
lengte. 12 Volt uitvoering.
In compartimenten met benzinemotoren, benzinetanks
en brandstofleidingen of propaantanks moet een
boegschroef voorzien zijn van een beveiliging die
voorkomt dat dampen of gas het inwendige van de
boegschroefmotor kunnen bereiken en zodoende een
explosie kunnen veroorzaken. Alle types worden
geleverd met alle benodigde afdichtingen, elektrische
aansluitingen, bevestigingscomponenten en een
automatische zekering die extern kan worden gereset
zonderde behuizing te hoeven openen. Verder biedt de
behuizing een uitstekende bescherming tegen corrosie.
SpecificatiesDe IP boegschroeven voldoen aan de eisen
van de ISO 8846 Marine â€˜Ignition protectionâ€™
normKan in combinatie met de juiste kit gebruikt
worden als hekschroef Wordt geleverd met alle
benodigde pakkingen, elektrische aansluitingen en
bevestigingscomponenten Heeft een automatische
zekering voor het stuurstroomcircuit die van buitenaf
gereset kan

