RotorSwing
Zero Speed
de rotors onder een hoek van 45' kunnen
worden gezet ti,jdens het varen. Hierdoor
l<unnen planerende schepen profiteren van
een optimale slingerreductie bij snelheden
tot r8 knopen. Bij hogere snelheden worden
de rotors ingeklapt onder of in de romp

zodat de weerstand minimaal wordt. Dit in
de romp l<lappen is ook bijzonder interessant
DMS Holland brengt RotorSwing Zero Speed
op de marl<t. Dit systeem dempt niet alleen
het slingeren tijdens het varen, maar ool< als
het jacht stil, dan wel ten anl<er ligt.
Het roldempingsysteem maal<t gebruik van
snel roterende cilinders, die ti,idens het varen,
afhankelijl< van de draairichting, een op- of
neerwaartse druk genereren. Om het slingeren te dempen als het iacht stil ligt, mal<en de
rotors, naast dat ze om hun as draaien, een
'swingende' beweging van voor naar achter

onder het schip.

voor' lceClass'-schepen.

"Om de zero speed-capaciteit met twee

Drie RotorSwing Zero Speed systemen zi.in
reeds verkocht. Het eerste systeem wordt
dezezomer geïnstalleerd in een z7 meter
klassiek jacht in Turkije. De twee andere
systemen worden ook voorzien van de 'rake'

rotors te testen, hebben we forced roll slingeringen uitgevoerd op ons 15 meter lange
demonstratieiacht Tessera. De resultaten
waren verbluffend en ver boven verwachting.
De hoekuitslagen op de inclinometer gaven
spectaculaire waarden aan", aldus Theo
l(oop, eigenaar van RotorSwing Marine.
RotorSwing Zero Speed kan tevens worden
geleverd met een 'rake'functie, waarbii

functie en worden geleverd aan Wim van der
Vall< Continental Yachts voor twee nieuwe z3
meter snel varende aluminium jachten.

Zesde editie
botenbeurs

Hoorn
Voor het zesde achtereenvolgende jaar
wordt in Hoorn door YachtFocus de Cebruikte Botenbeurs georganiseerd, tegelijkertijd met de Westfriese Waterweken.
Op de voor publiel< gratis toegankeliike
beurs zijn van zztf m 24 augustus zo'n 2oo
motorboten en zeiljachten te zien van zowel
particulieren als bedrijven, die goed zijn
voor tweederde van het aanbod.
Nieuw in zor4 is de uitbreiding met extra
ligplaatsen in de voorhaven, tussen de steiger Houten Hoofd en het Hoofd, waar de
grotere jachten l<omen te liggen. Tenten op
de wal met nautische producten slingeren
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Dochter in VS voor Heinen & Hopman
De Amerikaanse onderneming l-eBlanc &
Associates, Inc is onderdeel geworden van
de Heinen & Hopman groep, waardoor een
nog beter bereil< ontstaat voor producten
en diensten in het zuiden van de VS en
rond de Colf van Mexico. De ontwikkeling onderstreept het doel van Heinen &
Hopman om l<lanten waar ook ter wereld
hetzelfde serviceniveau te bieden. Er ziin

a

vestigingen in vi,jftien landen.
LeBlanc, gesitueerd in de stad Houma,
heeft een uitstekende reputatie voor de
hoogwaardige kwaliteit van haar producten en diensten op het gebied van maritieme klimaatbeheersing en koeling voor
offshore en de marinesector. De nieuwe
dochteronderneming blijft opereren onder
de naam LeBlanc & Associates LLC. Een

andere Amerikaanse dochter van Heinen

als een lint langs de boten op het Baatland.
Denise Louman van YachtFocus: "De
Hoornse botenbeurs is een begrip onder
.jachtmakelaars en werven door de sfeer en

Distributeur
RM69

goede verkoopresultaten. We verwachten
méér deelnemers dan ooit. Hoorn heeft
zich bewezen als de ideale omgeving voor
zo'n groot nautisch evenement. Dankzij de
goede samenwerl<ing met de gemeente, de
Havendienst en organisatiebureau Fletcha
van de Westfriese Waterweken rekenen we
op een feestelijk gebeuren en uitverkochte

ligplaatsen."
www.gebruiktebotenbeu rs.nl
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Hopman, ARW Maritime, levert uitsluitend
aan superjachten. LeBlanc zal Heinen
& Hopman producten en diensten ook
leveren aan militaire schepen, grote commerciêle vaa rtu gen, offshore i n sta laties en
I

i

boorplatforms.
www. heinen hopma
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On Deck is exclusief distributeur geworden van RM69-toiletten in de Benelux. Het
assortiment van RM69 is zeer uitgebreid,
van eenvoudig toilet tot zeer geavanceerde
elektrische toiletunit. Het Nederlandse
bedrijf RM69 produceert al sinds r969
toiletten en pompen voor aan boord van
recreatieve jachten en beroepsschepen.
Het bekendste pJoduct van RM69 is het
Marine Sealock Toilet, dat zowel boven
als onder de waterlijn geïnstalleerd kan
worden. RM69 levert tevens handmaiige
en elektrische bilge pompen.
www.on-deck.nl
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