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BOEGSCHROEVEN

Het seizoen 2013 start met diverse spectaculaire acties!
Uw belang staat bij VETUS voorop. Kwaliteit, innovatie, gebruiksgemak en eenvoudige 
installatie zijn allemaal even belangrijk voor elk product dat wij ontwikkelen. 
Het complete overzicht met informatie over onze systemen vindt u in de nieuwe 
catalogus 2013 of op de webiste www.vetus.com

In deze actiefolder vindt u speciale acties die lopen t/m 30 april 2013

                 Elke minuut aan boord van uw boot moet aangenaam zijn, 

                 ook tijdens het manoeuvreren. VETUS boeg- en hekschroeven helpen u door wind 

               en stroom, uw boot feilloos onder controle te houden. De boeg- en hekschroeven 

     van VETUS zijn bovendien de stilste ter wereld!

Op VETUS equipment krijgt u  3 jaar garantie.
Voor meer informatie kunt u kijken in onze voorwaarden op www.vetus.com

Wilt u een nieuwe boegschroef voor uw boot?
Vraag uw VETUS dealer naar de speciale aanbieding en voorwaarden.
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SCHEEPSDIESELMOTOREN
          Waarom zou u een VETUS scheepsdieselmotor aanschaffen?

• VETUS scheepsdiesels zijn compact, stil, zuinig en bovenal uiterst betrouwbaar.

• Een investering in een gerenommeerd Nederlands topmerk. Gunstig voor de waarde van uw boot.

• Voor vakkundig advies, inbouw, service en onderhoud staat het allerbeste dealernetwerk 

   voor u klaar.

Op VETUS motoren krijgt u  5 jaar garantie.
Voor meer informatie kunt u kijken in onze voorwaarden op www.vetus.com

Inruilactie
Vraag uw VETUS Dieseldealer in uw regio naar de messcherpe aanbieding,
voor uw nieuwe VETUS scheepsdieselmotor.
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EXTRA GSENSOR

GASDETECTOR

EXTRA PSENSOR

BENZINEDAMP DETECTOR
     Detector PD1000 speurt naar benzinedampen en koolmonoxide (CO). Deze detector is specifiek 
bedoeld voor het opsporen van benzinedampen, ter voorkoming van explosiegevaar o.a. in de 
machinekameren en voor het opsporen van het giftige gas koolmonoxide (CO), ter voorkoming van 
een gevaarlijke en giftige gassen en dampen voor mens en huisdier. Een optionele tweede sensor kan 
worden aangesloten voor detectie in andere ruimtes.

Benzinedamp detector PD1000 van € 419,- NU voor € 299,- (incl. BTW)

Extra benzinedampsensor van € 202,- NU voor € 159,- (incl. BTW)

Extra gassensor GSENSOR van € 172,- NU voor € 129,- (incl. BTW)

De gasdetector, type GD1000, meet naast propaan, butaan, methaan en waterstof, ook 
koolmonoxide. Er wordt 1 sensor bijgeleverd, welke alle hierboven genoemde brandbare gassen 
(waaronder flessengas) en koolmonoxide kan detecteren. Een optionele tweede sensor kan worden 
aangesloten voor gasdetectie in andere ruimtes.

Gasdetector GD1000 van € 379,- NU voor € 289,- (incl. BTW)

Veiligheid voor iedereen
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Maak uw boot nog fraaier met nieuwe VETUS luchthappers!
Voor elke boot zijn er passende luchthappers. Van klassiek tot prachtige designmodellen, 
gemaakt van hoogwaardig kunststof of glanzend roestvast staal (AISI 316). Er is voor iedere 
luchthapper een bijhorende waterkering te verkrijgen.

NU 25% korting op nieuwe luchthappers!
(kunststof/RVS) bij inruil van uw oude luchthapper.

LUCHTHAPPER INRUIL-ACTIE 

. 

. 
. 

. 



. 
. 

. 

6

PANEL INTERRUPTOR P6F

SCHAKELPANEEL P6F

SCHAKELPANEEL P6CB

SCHAKELPANEEL P8F

SCHAKELPANEEL P12F

SCHAKELPANEEL P12CB

                   Dit paneel is uitgevoerd met 6 schakelaars, 6 controle-LED’s en 6 glaszekeringen van 10 A.
Afmetingen: 94 x 156 mm. Benodigde inbouwdiepte: 50 mm.
Leverbaar voor 12 of 24 Volt. Er worden 60 verschillende naamplaatjes (voor 6 plaatsen) meegeleverd.

Schakelpaneel met 6 zekeringen P6F van € 147,- NU voor € 109,- (incl. BTW)

Dit paneel is uitgevoerd met 6 schakelaars, 6 controle-LED’s en 6 automatische zekeringen van 10 A.
Afmetingen: 94 x 156 mm. Benodigde inbouwdiepte: 50 mm.
Leverbaar voor 12 of 24 Volt. Er worden 60 verschillende naamplaatjes (voor 6 plaatsen) meegeleverd.

Schakelpaneel met 6 circuitbreakers P6CB van € 234,- NU voor € 169,- (incl. BTW)

Dit schakelpaneel heeft 8 groepen. Dat wil zeggen 8 schakelaars, 8 LED’s en 8
zekeringhouders en is geschikt voor zowel 12 als 24 Volt elektrische installaties.

Schakelpaneel met 8 zekeringen P8FA van € 218,- NU voor € 169,- (incl. BTW)

Dit paneel is uitgevoerd met 12 schakelaars, 12 controle-LED’s en 12 glaszekeringen van 10 A. 
Afmetingen: 188 x 156 mm. Benodigde inbouwdiepte: 50 mm.
Leverbaar voor 12 of 24 Volt. Er worden 60 verschillende naamplaatjes (voor 12 plaatsen) meegeleverd.

Schakelpaneel met 12 zekeringen P12F van € 269,- NU voor € 199 ,- (incl. BTW)

Dit paneel is uitgevoerd met 12 schakelaars, 12 controle-LED’s en 12 glaszekeringen van 10 A. 
Afmetingen: 188 x 156 mm. Benodigde inbouwdiepte: 50 mm.
Leverbaar voor 12 of 24 Volt. Er worden 60 verschillende naamplaatjes (voor 12 plaatsen) meegeleverd.

Schakelpaneel met 12 circuitbreakers P12CB van € 439 NU voor € 329,- (incl. BTW)
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De VETUS vloeistofmeters zijn:
• Zeer nauwkeurig
• Betrouwbaar en hebben een lange levensduur
• In bezit van fraaie verlichting. 
• De wijzerplaten zijn transparant en door verlichting van de onderzijde goed leesbaar
• Uitgevoerd met dubbel glas (met uitzondering van de urentellers) 
• Standaard geleverd met twee ronde afwerkranden: 
één in zwarte kunststof en de andere in verchroomde kunststof. De witte meters worden geleverd met 
één witte kunststof en een verchroomde kunststof afwerkrand.

Vloeistofniveaumeters WATER/FUEL/WASTE (12/24 Volt) zijn te gebruiken in combinatie met SENSORA. 
Wijzerplaten leverbaar in zwart (B), wit (WL) en crème (W).

Van € 68,- NU voor € 49,- (incl. BTW)

 Met deze VETUS ultrasone niveausensors (SENRORA en SENSORB) kan het vloeistofniveau in een 
VETUS tank contactloos worden gemeten. De sensors kunnen in verschillende soorten tanks met 
diverse afmetingen, worden gemonteerd. Op de SENSORA kunnen de standaard analoge meters 
van VETUS worden aangesloten (ook het WWCP paneel). 
Geschikt voor de volgende vloeistoffen: benzine, diesel, drinkwater, zwart en grijs water. 
SENSORA en SENSORB zijn niet geschikt voor toepassing op metalen tanks.

SENSORA en SENSORB van € 154,- NU voor € 109,- (incl. BTW)

VLOEISTOFMETER

ULTRASOON NIVEAUSENSOR

ULTRASOON NIVEAUSENSOR
     Met deze display kunt het niveau van maximaal 8 verschillende vloeistoftanks digitaal uitlezen. 
Te gebruiken in combinatie met ultrasoon niveausensor type SENSORB.

Van € 689,- NU voor € 499,- (incl. BTW)
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Wilt u ook heerlijk ontspannen sturen?

U ontvangt nu tijdelijk 15% korting op alle hydraulische besturingssystemen. 
Bijvoorbeeld de volgende sets, bestaande uit een stuurpomp, cilinder, slang en steunhulzen 
(zie codes).

• Set 1 (tot 8 mtr) NU € 599,- incl. BTW
    (HTP2008+MTC3008+HS04N+VHS1+HS1011S)

• Set 2 (tot 10 mtr) NU € 739,- incl. BTW
    (HTP2010+MTC5210+HHOSE6015+VHS1+HS145S)

• Set 3 (tot 12 mtr) NU € 799,- incl. BTW
    (HTP3010+MTC7210+HHOSE6015+HS145S+VHS1)

HYDRAULISCHE BESTURING
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Bij aanschaf van een hydraulische besturing ontvangt u tijdens de actieperiode 

20% korting op een VETUS stuurwiel naar keuze.

STUURWIELEN
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Nieuw!
Zeer voordelig en onderhoudsarm.
U profiteert tijdelijk van de scherpe introductieprijzen. De accu’s zijn zeer geschikt als startaccu.

Artikelcode Ah

VELBMP44 44 Van € 88,-    Nu voor € 59,-

VELBMP55 55 Van € 104,-  Nu voor € 69,- 

VELBMP66 66 Van € 120,-  Nu voor € 79,-

VELBMP88 88 Van € 160,-  Nu voor € 105,-

VELBMP115 115 Van € 220,-  Nu voor € 119,-

VELBMP125 125 Van € 242,-  Nu voor € 161,-

VELBMP165 165 Van € 329,-  Nu voor € 199,-

VELBMP200 200 Van € 389,-  Nu voor € 243,-

VELBMP220 220 Van € 429,-  Nu voor € 249,-

LOW MAINTENANCE ACCU’S
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Nieuw!
Geringe zelfontlading en volledig onderhoudsvrij.
Profiteer nu van de introductieprijzen en onze onderhoudsvrije accu’s.

Artikelcode Ah

VESMF60 60 Van € 132,-  Nu voor € 72,-

VESMF70 70 Van € 148,-  Nu voor € 85,- 

VESMF85 85 Van € 180,-  Nu voor € 101,-

VESMF105 105 Van € 216,-  Nu voor € 129,-

VESMF125 125 Van € 269,-  Nu voor € 177,-

VESMF145 145 Van € 339,-  Nu voor € 186,-

VESMF165 165 Van € 389,-  Nu voor € 217,-

VESMF200 200 Van € 459,-  Nu voor € 255,-

VESMF220 220 Van € 499,-  Nu voor € 264,-

SMF ONDERHOUDSVRIJE ACCU’S
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Nieuw!
Lange levensduur, onderhoudsvrij en lekken niet bij beschadiging. 
Tijdelijk zijn deze hoogwaardige accu’s zeer scherp geprijsd!

Artikelcode Ah

VEAGM60 66 Van € 190,-  Nu voor € 147,-

VEAGM70 70 Van € 215,-  Nu voor € 167,-

VEAGM90 90 Van € 269,-  Nu voor € 192,-

VEAGM100 100 Van € 289,-  Nu voor € 223,-

VEAGM140 140 Van € 389,-  Nu voor € 265,-

VEAGM170 170 Van € 459,-  Nu voor € 307,-

VEAGM185 185 Van € 499,-  Nu voor € 345,-

VEAGM220 220 Van € 579,-  Nu voor € 355,-

Artikelcode Ah

VESMF60 60 Van € 132,-  Nu voor € 72,-

VESMF70 70 Van € 148,-  Nu voor € 85,- 

VESMF85 85 Van € 180,-  Nu voor € 101,-

VESMF105 105 Van € 216,-  Nu voor € 129,-

VESMF125 125 Van € 269,-  Nu voor € 177,-

VESMF145 145 Van € 339,-  Nu voor € 186,-

VESMF165 165 Van € 389,-  Nu voor € 217,-

VESMF200 200 Van € 459,-  Nu voor € 255,-

VESMF220 220 Van € 499,-  Nu voor € 264,-

AGM HIGH QUALITY ACCU’S
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VUILWATERSYSTEMEN
            Aansluitend op de toiletten, levert VETUS complete vuilwatersystemen.
              Bijvoorbeeld een compleet systeem voorzien van een voorgemonteerde pomp met draaibare
            aansluiting, afvoerleiding, ventilatie-aansluiting, inspectiedeksel en zender voor het tankniveau.

      Er is een ruime keuze en altijd een passende oplossing voor uw boot.

Onze vuilwatersystemen staan garant voor:
• Makkelijke en snelle installatie
• Robuuste tanks
• Geringe onderhoud (u hoeft niet jaarlijks onderdelen te vervangen)
• Ruimtebesparing

Neem contact op of kom langs bij een van onze VETUS Centers of Dealers bij u in de buurt, 
om te profiteren van een superaanbieding voor een complete inbouw.

Voor een VETUS Center of dealer bij u in de buurt, kunt u kijken op www.vetus.com 
Vraag naar de speciale voorwaarden!

Nu tijdelijk!
TMW Toilet met schakelaar TMWS12/24 Volt       van € 469,- voor € 399,- (incl. BTW)
TMW Toilet met paneel TMWP12/24 Volt            van € 489,- voor € 419,- (incl. BTW)
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www.vetus.com

ALLE 
BEGLAZING

SPECIALE
ACTIE

• Gratis digitaal inmeten

• Scherpe prijzen

• Snelle levertijden

• 3 jaar garantie
 

 De speciale actie voor het digitaal inmeten is geldig t/m 1 juli 2013
 en bij een minimaal orderbedrag van € 2500,- excl. BTW

. 
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UITGEBREID ASSORTIMENT

Stoelen en stoelpoten
Scheepshoorns
Bilgepompen 
Kabelbesturing sets en accessoires

•	
•	
•	
•	

Uiteraard geldt ook voor deze producten:

HOGE KWALITEIT VOOR EEN 
ZEER SCHERPE PRIJS!

Getoonde prijzen zijn geldig binnen Nederland 
en inclusief BTW.

NIEUW!

V-QUIPMENT
Het V-Quipment assortiment bestaat uit een uitgebreide selectie van hoogwaardige onderdelen voor uw boot, speciaal 
geselecteerd en zeer gunstig geprijsd. V-QUIPMENT omvat een breed scala van producten die in de behoeften van elke 
booteigenaar voorzien. Het assortiment is onderverdeeld in de thema’s Comfort, Dekbeslag, Fittingen, Pompen, 
Kabelbesturingen, Materialen en Smeermiddelen.

www.vetus.com

CHSPORT

BLP12500
Dompelpomp

Stoelkussens

Firstmate

Pilot

Elektrische hoorn T12

CU4050BG

CHFSD

Het V-QUIPMENT assortiment is uitgebreid 
met een aantal zeer aantrekkelijke 
producten. 

€ 22,95
€ 240,-

€ 35,95

€ 32,95

€ 70,-

. 



MAXWELL ankerlieren   

   

www.maxwellmarine.com 

   

   

www.maxwellmarine.com 

HRC6 van 1219,- 
                Nu vanaf 999,-

HRC8 van 1249,- 
                Nu vanaf 1059,-

HRC10 van 1759,- 
                 Nu vanaf 1499,-

RC6 van 939,- 
             Nu vanaf 799,-

RC8 van 1179,- 
             Nu vanaf 999,-

RC10 van 1579,- 
             Nu vanaf 1299,-
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Volg ons op Facebook en Twitter voor leuke berichten en acties!
Meer informatie over VETUS, Marex, Maxwell en V-quipment 
systemen kunt u vinden in de nieuwe catalogus 2013 
of op de website www.vetus.com

Naast de unieke garantietermijn van drie en vijf jaar, 
heeft VETUS een wereldwijd servicenetwerk, 
zodat u overal kunt rekenen op een uitstekende ondersteuning. 

3 EN 5 JAAR GARANTIE 

. 


