Haswing Marine milieuvriendelijke
elektrische buitenboordmotoren
OSAP IAN 30

OSAP IAN 40

CO MAX 4 0
OSAP IAN 55

COM AX 5 5

CAYM AN N B 5 5

Maak kennis met de brede lijn innovatieve elektrische buitenboordmotoren
van Haswing Marine. De milieuvriendelijke Haswing motoren zijn ongekend
licht en compact en bieden u jarenlang fluisterstil vaarplezier. Door het brede
modellengamma en een legio aan accessoires kunt u uw Haswing volledig aan
uw wensen aanpassen voor optimale prestaties. Laat u verrassen door het
gebruiksgemak en de duurzaamheid van deze nieuwe manier van varen!

Ki j k vo or meer info rmat ie en de al er s op w w w. ha swing - marine . nl

Haswing Marine motoren overzicht
O sapian 30

O sapian 40

O sapian 55

C omax 4 0

C omax 5 5

C aymann B 55

De Osapian 30 is voorzien van
een economische 30 LBS
12 volt motor. Voor een optimale
controle is de snelheidsregeling
van dit model voorzien van 5
standen vooruit en 3 achteruit.
Door een laag gewicht van slechts
12.7 kg is dit fluisterstille model
makkelijk draagbaar en dankzij
de inklapbare stuurhendel ook
nog eens zeer compact.
Daarnaast is de stuurhendel
onder verschillende hoeken te
verstellen en telescopisch
uitschuifbaar voor een
comfortabele vaart. De LED
indicator op de motor informeert
u duidelijk over de actuele
conditie van de accu.

De Osapian 40 is voorzien van en
duurzame 40 LBS 12 volt motor.
Voor een optimale controle is
de snelheidsregeling van dit
fluisterstille model voorzien van
5 standen vooruit en 3 achteruit.
Daarnaast is de stuurhendel
onder verschillende hoeken
te verstellen en telescopisch
uitschuifbaar voor een
comfortabele vaart. De motor
kan in een handomdraai in en
uit het water gelift worden en
in is de staarthoogte traploos
instelbaar met een snelsluiting,
zodat u in praktisch elk water
kunt varen. De LED indicator
op de motor informeert u
duidelijk over de actuele
conditie van de accu.

De Osapian 55 is voorzien van
een krachtige 55 LBS 12 volt
motor. Voor een optimale
controle is de snelheidsregeling
van dit fluisterstille model voorzien van 5 standen vooruit en 3
achteruit. Door een laag gewicht
van slechts 13.1 kg is dit model
makkelijk draagbaar en dankzij de
inklapbare stuurhendel ook nog
eens zeer compact. Daarnaast is
de stuurhendel onder verschillende
hoeken te verstellen en telescopisch uitschuifbaar voor een
comfortabele vaart. De staarthoogte is traploos instelbaar
met een snelsluiting, zodat u in
praktisch elk water kunt varen.
De LED indicator op de motor
informeert u duidelijk over de
actuele conditie van de accu.

De zeer complete Comax 40 is
uitgevoerd met een duurzame
40 LBS 12 volt motor en een
elektrische staarthoogte
verstelling zodat u fluisterstil in
praktisch elk gebied kunt varen.
De telescopisch uitschuifbare
stuurhendel is in verschillende
hoeken instelbaar en voorzien
van een ergonomische handgreep. Dankzij het innovatieve 2:1
besturingssysteem wordt veilig
manoeuvreren kinderspel. Voor
nog meer veiligheid is dit model
voorzien van een traploos instelbare snelheidsregeling en een
blokkeerbeveiliging voor zowel de
propeller als de elektrische hoogteverstelling. De LED indicator op
de motor informeert u duidelijk
over de meest actuele conditie
van de accu.

De zeer complete Comax 55 is uitgevoerd met een krachtige 55 LBS
12 volt motor en een elektrische
staarthoogte verstelling, zodat u
fluisterstil in praktisch elk gebied
kunt varen. Dankzij het innovatieve 2:1 besturingssysteem wordt
veilig manoeuvreren kinderspel.
De telescopisch uitschuifbare
stuurhendel is in verschillende
hoeken verstelbaar en voorzien
van een ergonomische handgreep. Voor nog meer veiligheid
is dit model voorzien van een
traploos instelbare snelheidsregeling en een blokkeerbeveiliging
voor zowel de propeller als de
elektrische hoogteverstelling. De
LED indicator op de motor informeert u duidelijk over de meest
actuele conditie van de accu.

Speciaal voor sportvissers is er de
volledig afstandbediende Cayman
B55 met zeer krachtige 55 LBS 12
volt boegmotor. Dit model wordt
op de voorzijde van de boot
gemonteerd voor een perfecte
manoeuvreerbaarheid op praktisch elke visstek. De compacte
draadloze afstandsbediening kunt
u eenvoudig om uw pols of riem
bevestigen zodat u uw handen
vrij kunt houden. Als accessoire
is er tevens een voetbieding
leverbaar. De Cayman B55 kan in
een handomdraai uit het water
worden gekanteld en compact
worden opgeborgen dankzij het
kantelsysteem met voetbediening. De LED indicator op de
motor informeert u duidelijk over
de meest actuele conditie van
de accu.

Adviesprijs: € 159,-

Adviesprijs: € 219,-

Adviesprijs: € 259,-

Adviesprijs: € 399,-

Adviesprijs: € 449,-

Adviesprijs: € 399,-

Specificaties
BENAMING

Osapian 30 lbs Osapian 40 lbs Osapian 55 lbs Comax 40 lbs

Comax 55 lbs

Cayman-B 55 lbs

ITEM NO.

50701

50702

50703

50709

50704

50700

MAXIMALE STUWKRACHT
LBS/KG

30 lbs / 13.4 kg

40 lbs / 17.9 kg

55 lbs / 24.6 kg

40 lbs / 17.9 kg

55 lbs / 24.6 kg

55 lbs / 24.6 kg

AMP. (NOMINAAL / MAX)

26A ~ 30A

36A ~40A

45A ~ 55A

36A ~40A

45A ~ 55A

45A ~ 55A

VERMOGEN
(NOMINAAL / MAX)

312W ~ 360W

432W ~ 480W

540W ~ 660W

432W ~ 480W

540W ~ 660W

540W ~ 660W

VOLTAGE

12V DC

12V DC

12V DC

GELUID NIVEAU

50dB

50dB

50dB

INGEBOUWDE ACCU METER

5 niveau’s accu indicatie

3 niveau’s accu indicatie

5 niveau’s accu indicatie

ACCU TYPE

105Ah “deep cycle” semi-tractie accu
(accu niet meegeleverd)

105Ah “deep cycle” semi-tractie
accu (accu niet meegeleverd)

105Ah “deep cycle”
semi-tractie accu
(accu niet meegeleverd)

SPIEGEL MONTAGE

Op 10 verschillende posities te vergrendelen.

Op 10 verschillende posities te
vergrendelen.

Gemakkelijk en snel
démontabel

CONTRÔLE HENDEL

Knik-hoek 110°. Te verlengen met 350 mm.

2:1 stuur controle. Knik-hoek 120°.
Te verlengen met 530 mm.

Draadloze afstandbediening +
draadloze voetcontrole

SNELHEID
(VOORUIT/ACHTERUIT)

5 stappen vooruit / 3 stappen achteruit

Digitale snelheid controle + achteruit trolling functie beschikbaar

Digitale snelheids controle

SCHACHT TYPE

Composiet / roestvrij staal / aluminium

Motor kan electrisch op en neer
worden versteld

Composiet / aluminium

SCHACHT LENGTE (INCH/MM)

30 inch / 760mm 36 inch / 915mm 36 inch / 915mm roestvrij staal

PROPELLER

2 blads propeller 2 blads propeller 3 blads propeller 2 blads propeller 3 blads propeller 3 blads propeller (zwart)
(zwart)
(zwart)
(zwart)
(zwart)
(zwart)

MAX. BOOT LENGTE / MASSA

4m / max load
250kg

4.7m / max load
320kg

5.5m / max load
400kg

4.7m / max
massa 320 kg

A cc u pa k k e t
Economy

Adviesprijs: € 349,- 105 Ah Semitractie
accu type STV31DC
- Haswing 8000 lader 8Ah
- Haswing accubox

A cc u pa k k e t
C om f o r t

Adviesprijs: € 449,- 105 Ah Deep Cycle
accu type DC27TM
- Haswing 8000 lader 8 Ah
- Haswing accubox de Luxe

46.5 inch / 1180 mm

5.5m / max load
400 kg

5.5m / max massa 400 kg
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