
Totale controle over uw boot
in de palm van uw hand

EENVOUDIG  IN GEBRUIK

MAKKELIJK TE INSTALLEREN

VEILIG EN VERTROUWD



ankerlier

boegschroef

hekschroef

bakboord motor

stuurboord motor

Yacht Controller is de oplossing voor alle problemen
bij het aanleggen en manoeuvreren van uw boot. 
Met Yacht Controller is het mogelijk zelfstandig te opereren, 
vanuit elke positie op uw boot.
De bakboord en stuurboord motoren, boeg- en hekschroef
en zelfs de ankerlier. Continu controle over uw boot.
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EENVOUDIG  IN GEBRUIK MAKKELIJK TE INSTALLEREN VEILIG EN VERTROUWD

Hoe Yacht Controller te  
bedienen.  Zet de 
gashendels in 
“neutraal”. Selecteer de 
gashendel op de fly 
bridge en zet de 
schakelaar voor de 
ontvanger aan. Om de 
motoren voorwaarts of 
achterwaarts te 
bedienen en het 
bedienen van de boeg- 
en hekschroef is het 
alleen noodzakelijk om 
de corresponderende  
schakelaar voorwaarts 
of achterwaarts of links 
of rechts te duwen  voor 
de gewenste richting.
Op het moment als de 
schakelaar van de 
afstandsbediening los 
wordt gelaten zal alles 
direct weer in de 
“neutraal” stand staan.

Alles wat nodig is, is de 
ontvanger te koppelen 
met de gashendel  en 
het controlepaneel van 
boeg- en hekschroef 
en ankerlier,  
afhankelijk van de 
uitrusting van uw boot.
Yacht Controller is 
compatible met alle 
elektronische 
gashendels die op dit 
moment op de markt 
zijn:

De communicatie 
tussen de zender en 
ontvanger vindt plaats 
door een unieke 
frequentie wat het 
onmogelijk maakt 
storing te krijgen van 
andere zend 
apparatuur.
Het is niet mogelijk te 
accelereren tijdens het 
manoeuvreren 
waardoor er geen 
onverwachte 
bewegingen kunnen 
optreden en u niet uit 
ballans raakt.
Mocht het nodig zijn 
dan kunt u te allen tijde 
de Yacht Controller 
uitzetten zodat alles 
direct weer in 
“neutraal” positie komt. 

• Volvo EDC of EVC
• Volvo IPS
• ZF/Mathers
• Morse
• Teleflex
• Twin Disc
• Vetus
• Bosch Rexroth
• MTU
• Detroit DDEC
• Caterpillar
• MAN
• Glendinning
• etc.

Voeding voor de zender: 3x 1,5V type AAA (R03)

Led lampje voor zenden en waarschuwing voor lege batterijen

Zendvermogen: 10mW (afstand 50m)

Voeden van de ontvanger: 12v of24v ±5% max.

Afstandsbediening in ABS met bescherming IP68

Afmeting zender: 120x60x35 mm

Afmeting ontvanger: 100x170x55 mm

Bediening voor twee  motoren met elektrische controle (voorwaarts/achterwaarts)

Bediening voor boegschroef, hekschroef en ankerlier

KENMERKENDE TECHNIEKEN




