DMS Holland, preferred supplier van:

✓ Aquanaut
✓ Balk Shipyard
✓ Beneteau
✓ De Boarnstream
✓ Deep Water Yachts
✓ Elling Yachts
✓ Flevo Jachtbouw
✓ Grand Banks
✓ Holterman Shipyard
✓ Jachtbouw De Alm
✓ Jetten Yacht Support
✓ Linssen Yachts
✓ Moonen Shipyards
✓ Pollard Jachtbouw

✓ Serious Yachts
✓ Ship Install
✓ SRF Shipbuilding
✓ Steeler Yachts
✓ Sturiër Yachts
✓ Super Lauwersmeer
✓ Trimm Design
✓ Van den Hoven Jachtbouw
✓ Van der Heijden Yachts
✓ V an der Valk
Continental Yachts

✓ Veno Yachting
✓ Vripack
✓ Zuiderzee Yachting

• Effectief vanaf 3 knopen
• Geluidloos elektrisch systeem
• Flexibele inbouwmogelijkheden
• Zeer compact, dus eenvoudig in te bouwen
• Totaal onderhoudsvrij
• Modern CAN-bus systeem
• Inklapbaar
Dynamic Marine Systems B.V.
Siloweg 612
5222 BM Den Bosch
The Netherlands
+31 (0) 85 201 00 95
info@dmsholland.com

MagnusMaster:

Een nieuwe generatie rotorstabilisatoren.
Rotorsysteem 2.0.
Elektrisch slingerdempingsysteem voor jachten tot 30 meter in optima forma.
Hoogwaardige techniek gebaseerd op een universeel geldende natuurwet:
het magnuseffect. Ontdekt en beschreven door Heinrich Gustav Magnus.
Nu technisch geperfectioneerd door DMS Holland. Uitgerust met noviteiten en innovaties.
De MagnusMaster is vanwege zijn technischinnovatieve uitvoering eenvoudigweg onvergelijkbaar
met andere systemen. Ervaar het verschil tussen verbeteren en streven naar perfectie.
• Onderhoudsvrij
• Kleuren Touch Screen
• Compact
• Eenvoudige en snelle installatie
• Uitgebreide diagnosemogelijkheden
• Systeemcommunicatie via CAN-bus
• Stil (volledig elektrisch aangedreven)
• Hoge demping (ook bij lage snelheden)
• Simpele bediening (park – drive)
• 3 term controller (meten van hoek – snelheid – acceleratie)
• Groter moment – arm (betere demping)
• Hoge ‘static heel’ (voordeel bij voor de wind varen)
• Geen stuureffect (montage aan spiegel mogelijk)
• Inklapbaar (minder kwetsbaar)
• Klapt automatisch in (bij neutraalstand en achteruit slaan)

Lift

Water

Kleuren Touch Screen voor eenvoudige bediening.

Stabiele samenwerking
Als marktleider van rolstabilisatoren gaat DMS Holland natuurlijk alleen maar voor de beste
kwaliteit. Kwaliteit in gebruikte materialen, kwaliteit in gebruiksgemak, kwaliteit in service
en natuurlijk kwaliteit in de bedrijven waar we mee samenwerken. Daarmee kiezen we altijd
voor een oplossing voor de lange termijn. Samenwerking met deze bedrijven is voor ons erg
belangrijk omdat we daarmee onze klanten optimaal van dienst kunnen zijn. Op de achterzijde vindt u de stabiele partners waarmee DMS Holland samenwerkt en we zijn er dan ook
trots op dat zij MagnusMaster gekozen hebben als de beste keuze voor het stabiliseren van
uw boot.

Magnus Effect

Nieuwbouw en bestaande bouw
Bij het opstarten van een nieuw project is de keuze voor MagnusMaster de meest logische:
de voordelen en de werking spreken voor zich. Of uw boot nu 1, 2 of 4 rotors nodig heeft
(afhankelijk van de lengte en het gewicht van de boot), wij garanderen u comfortabele tochten
over nationale of internationale wateren.
Door de compacte vorm van het MagnusMaster systeem is het ook uitermate geschikt voor
bestaande boten. Op iedere boot is een plek te vinden om het in te bouwen zonder ingrijpende verbouwingen in de machinekamer. Door de nauwe samenwerking met de werf kan de
inbouw binnen een tijdsbestek van twee weken gerealiseerd worden.

Rolbeweging

Specificaties

207 mm

• Maximaal vermogen is 1500W per rotor
• Gemiddeld verbruik is 1000W per rotor
• Voltage is 230V 1 fase AC + 24 DC
• Materiaal rotor is carbon
• Materiaal elleboog is van staal met speciale coating
• Materiaal van de assen is RVS
• Noodbediening met ratel en dop
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