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SoBrE a VETUS

VETUS, Criadores de sistemas para embarcações
O desenvolvimento de sistemas inovadores para o seu barco é verdadeiramente do que se trata a VETUS. A VETUS cria e desenvolve 
sistemas consistindo numa vasta gama de produtos para manter o seu barco em excelentes condições técnicas.

Há 50 anos que a VETUS é uma das principais empresas do mundo quando se trata de produtos inovadores para embarcações de 
recreio e pequenas embarcações comerciais. O nosso catálogo é consultado regularmente pelos engenheiros e designers dos principais 
construtores de iates e utilizado como material pedagógico nos estabelecimentos de formação marítima por uma boa razão. 

A empresa começou em 1964 como grossista. Numa procura constante em fornecer as melhores soluções para os nossos clientes, cada 
vez mais produtos foram adaptados ou desenvolvidos para cumprir os padrões da VETUS. Actualmente, mais de 70% de todos os 
produtos são desenvolvidos e projectados internamente. Ao trabalhar com um departamento de engenharia muito bem informado, 
universidades e parceiros do sector marítimo, a VETUS é capaz de criar produtos de alta qualidade e muitas vezes inovadores que 
trabalham perfeitamente em conjunto para formar sistemas de bordo completos. Temos uma boa razão para dizer: “VETUS, criadores 
de sistemas para embarcações!”

A missão da VETUS é tornar a navegação marítima uma experiência agradável, relaxante e despreocupada, em qualquer lugar do 
mundo!
A visão da VETUS é também ser um líder mundial em soluções de sistemas para embarcações de recreio e embarcações comerciais 
ligeiras através do desenvolvimento de produtos inovadores para a navegação marítima que são de fácil montagem e manutenção.

Garantia e assistência
A VETUS tem um programa de assistência abrangente em todo o mundo. A VETUS não só oferece uma garantia de 3 anos para o 
equipamento e uma garantia de 5 anos para os motores, mas também garante que pode obter assistência onde quer que esteja no 
mundo. Se for necessário, os nossos engenheiros de assistência técnica voam por todo o mundo para resolver problemas técnicos.

Marcas VETUS 
VETUS 
A gama de produtos da VETUS consiste em mais de 3.700 produtos de alta qualidade, dos quais 70% são parcial ou completamente 
desenvolvidos por nós. Estes produtos estão divididos em catorze sistemas de bordo, tais como sistemas de escape, de navegação, de 
combustível, de água potável, de águas residuais e de ancoragem. Em suma; a VETUS é a sua loja de destino para todas as instalações 
técnicas a bordo!  

Maxwell
Há mais de 40 anos que o nome Maxwell é sinónimo de alta qualidade em sistemas de ancoragem para embarcações de recreio, iates 
de luxo e embarcações comerciais. Na indústria náutica, os produtos da Maxwell são conhecidos pela sua qualidade, design inovador, 
desempenho e fiabilidade. As inovações da Maxwell incluem a introdução do primeiro guincho automático de cabo/corrente do mundo 
em meados de 1990 e a série Freedom, que, na verdadeira tradição da Maxwell de melhoria constante, foi agora substituída pela 
genialmente evoluída série RC. O programa abrangente de guinchos cabrestantes e acessórios da Maxwell oferece óptimas soluções de 
ancoragem para barcos entre 6 e 90 metros, apoiado pela equipa de engenharia, vendas e assistência mais qualificada e experiente da 
indústria. 

Marex
A Marex é um importante fabricante de janelas personalizadas para embarcações e tem estado activa no mercado náutico desde 1950. 
A Marex oferece várias gamas de produtos base, incluindo: o “Marex Screw-On Line”, “Marex Comfort Line” e o “Marex Exclusive 
Line”. A marca Marex representa qualidade, inovação e design.

V-Quipment
A V-Quipment é uma gama diversificada de produtos marítimos de alta qualidade cuidadosamente seleccionados para todos os 
proprietários de embarcações a um preço acessível. Todos os produtos V-Quipment seleccionados são testados e aprovados no 
laboratório de testes da VETUS em Schiedam e, portanto, cumprem os nossos requisitos de garantia de 3 anos.

A V-Quipment abrange uma ampla variedade de produtos para responder a todas as necessidades dos proprietários de embarcações. 
A gama está dividida em grupos temáticos - Conforto, Equipamento de conveses, Ligações, Bombas, Fora de borda, Acessórios, 
Dobradiças e Fechaduras. 
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VETUS Online
A gama completa de produtos VETUS pode ser visualizada on-line, juntamente com todas as especificações e manuais, num ápice! 
Aqui também o mantemos informado sobre as últimas notícias Vetus. www.vetus.com 

Certificação
A VETUS possui certificação ISO 9001. Este certificado significa que garantimos a nossa qualidade trabalhando de acordo com 
determinadas directrizes e processos estabelecidos e que monitorizamos continuamente. A VETUS está empenhada em oferecer 
qualidade e assistência. Este certificado é uma confirmação desse compromisso. 

Um número substancial de produtos no catálogo da VETUS cumpre as directivas CE, por exemplo, a Directiva Embarcações de Recreio 
(DER), Directiva relativa aos Equipamentos Marítimos (DEM), Directiva de Compatibilidade Electromagnética (DCE) e a Directiva 
de Baixa Tensão (DBT). Se for necessário, estes produtos são testados por um denominado “organismo notificado”. Um organismo 
notificado é uma organização que foi acreditada por um Estado-Membro da União Europeia para avaliar se um produto cumpre 
determinados padrões predeterminados. A avaliação pode incluir a inspecção e análise de um produto, o seu design e fabrico.  
O “Dutch Certification Institute” (DCI), com sede na Holanda, é o principal envolvido nos testes aos produtos da VETUS, verificando 
se estes cumprem ou não a DER ou a DEM. A fim de verificar se existe uma presunção de conformidade com uma directiva, serão 
usadas as denominadas Normas ISO. Como essas normas são actualizadas numa base regular, pode muito bem ser necessário voltar 
a testar os produtos sempre que uma norma for actualizada! A VETUS assume essa responsabilidade muito seriamente para que lhe 
seja garantido a si, como cliente, que todos os produtos VETUS que são obrigados a ser fornecidos com um certificado CE possuem 
certificação nas normas mais recentes.
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M-LINE Ver página 18

Combiflex 
Ver página 70

ECSMPA

Sanita TMS NSFCANS ILT

NLPHDNLP
Inclui novos suportes de montagem. 
Ver página 85

Painéis de instrumentos 
do motor. Ver página 104

Também disponível em branco.
Ver página 90-91

M4.45
M4.56

M4.35 M3.29

M2.18 M2.13

NoVo

Ver página 45

Ver página 144 Ver página 126 e 154 Ver página 125 e 133
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Gama de lubrificantes

ECS

ATANK

BS150

BATSW150

GeradoresPropulsores 
com Maior 
Autonomia

Muitos mais produtos novos! 
Ver página 319

Novos modelos disponíveis em 2015   
Ver página 206

NoVo

BOXAD

TWINLINEA

Tejadilho 
envidraçado

Ver página 132

Ver página 172

Ver página 268

Ver página 218 Ver página 274

Ver página 244 Ver página 212

Ver página 54
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VETUS B.V.
Fokkerstraat 571
3125 BD Schiedam-Holland
Tel.: + 31 (0)10 4377700
sales@vetus.com

Australia
VETUS MAXWELL AUSTRALIA
Tel.: + 61 (0)7 3245 4755
Fax: +61 (0)7 3245 5906
salesau@vetus-maxwell.com   

Denmark
VETUS ApS
Tel.: +45 76 975 000
Fax: +45 76 975 001
info@vetus.dk 

Finland
VETUS Oy
Tel.: +358 207 756 740
Fax: +358 207 756 749
info@vetus.fi

France
VETUS BV France
Tel.: + 33 4 94 14 93 53
Fax: + 33 4 89 30 83 14
info@vetus.fr

India
VETUS India
Tel:  +912 265 346 225
Fax: +912 228 710 185
rjani@vetus.com

Italia
VETUS Italia
Tel.: +39 0571 57122 / 073281
Fax: +39 0571 1738144
info@vetusitalia.it 

New Zealand
VETUS MAXWELL 
NEW ZEALAND
Tel.: + 64 (0) 9 985 66 00
Fax: + 64 (0) 9 985 66 99
salesnz@vetus-maxwell.com

Russia
VETUS
Tel.: +7 812 336 3915 /
+ 358 207 756 744
Fax: +7 812 336 3915 /
+358 207 756 749
info@vetus.ru

South Africa
VETUS MAXWELL
South Africa
Tel.: +27 21 552 42 75
Fax: +27 21 552 42 69
info@vetus.co.za

Spain
VETUS Hispania S.A.
Tel.: +34 902 101 883
Fax: +34 977 186 375
vetus@vetus.es

Sweden
VETUS AB
Tel.: +46 854 444 270
Fax: +46 854 444 279
info@vetus.se

United Kingdom
VETUS Ltd.
Tel.: +44 23 8045 4507
Fax: +44 23 8045 4508
sales@vetus.co.uk

United States
VETUS MAXWELL AMERICA
(Head office for North, 
Middle and South America 
and the Caribbean)
Tel.: +1-410-712-0740
Fax: +1-410-712-0985
sales-service@vetus.com

Australia
VETUS MAXWELL AUSTRALIA
Tel.: + 61 (0)7 3245 4755
Fax: +61 (0)7 3245 5906
salesau@vetus-maxwell.com  

China
VETUS MAXWELL
Ronsil Development Ltd.
Tel.:  +852 2834 1633
Fax:  +852 2834 0201
ronsil@netvigator.com 

Hong Kong
VETUS MAXWELL
Ronsil Development Ltd.
Tel.:  +852 2834 1633
Fax.: +852 2834 0201
ronsil@netvigator.com 

India
Powerstones Trading
Private Ltd.
Tel.: +91 80 265 823 79
Fax: +91 80 265 852 28
csk.pstl@vsnl.net

Indonesia
VETUS MAXWELL
Sumber Marine
Tel: +6221-690 06 31
Fax: +6221-692 92 34
inbox@sumber-marine.com 

Japan
Marine Services Kojima Co., Ltd.
Tel. : +81 45-790-35  81
Fax : +81 45-790-3 91 
info@mskojima.co.jp

Korea
Soonshin Technology
Tel.: +82 51 832 15 95
Fax: +82 51 832 15 96
boatcreator@soonshin.kr

Malaysia
VETUS MAXWELL
Explorer Marine Centre SDN. 
BHD.
Tel.:  + 603 89 45 72 58
Tel.:  + 603 89 45 82 21
Fax:  + 603 89 45 53 26
emcmarin@tm.net.my 

Maldives
Marine Equipments pvt Ltd.
Tel.: +960 333 88 20
Fax: +960 333 88 21
sales@marineequipments.com.mv

New Caledonia
Limousin Marine
Tel.: +687 274186/282295
Fax: +687 276870
limousin@canl.nc

New Zealand
VETUS-MAXWELL NZ
Tel.: + 64 (0) 9 985 6600,
Fax: + 64 (0) 9 985 6699
salesnz@vetus-maxwell.com

Pacific Islands
see Australia

Pakistan
Altaf & Co.
Tel.: +92-(0)42-35763411 / 14
(4 lines)
Fax: +92-(0)42-35764412
chaltaf@wol.net.pk

Singapore
VETUS MAXWELL
Best Marine Electrical
Tel.:  + 65 674 10 317
Fax:  + 65 674 40 317
bme17@singnet.com.sg 

VETUS
Tripower Corporation Pte Ltd.
(Head Office)
Tel.: +65 6861 1188
Fax.:+65 6861 4263
sales@tripower.com.sg
sales@tritex.com.sg

Sri Lanka
Neil Fernando & Co. Pvt Ltd.
Tel.: +94 11 574 07 67
Fax: +94 11 258 07 56
nkfernando@neilmarine.com
brands@neilmarine.com

Taiwan
VETUS MAXWELL
Mercury Marine Supply Co Ltd.
Tel.: +886 7813 3233/5
Fax: +886 7813 3236
mms46654@ms16.hinet.net 

Thailand
VETUS MAXWELL
Electrical Marine co.,Ltd.
Tel.:  +66 76 239 112
Fax:  +66 76 238 943
damian@electrical-marine.com 

rEDE DE DISTrIBUIDorES E DE SErVIÇo

Head office and subsidiaries APAC  Asia Pacific



Creators of Boat Systems 9

Argentina
VETUS
Costanera Uno S.A.
Tel.: +54 11 4312 4545
Fax: +54 11 4312 5258
ventas@costanerauno.com.ar

MAXWELL
Trimer
Tel: +54 11 4580 0444
Fax: +54 11 4580 0440
Email: trimer@trimer.com.ar

Brazil
Marine Offi ce Com. Imp.
e Repr. Ltda
Tel.: +55-1134775655
Fax: +55-1126019385
marine.offi ce@marineoffi 
ce.com.br

Canada
Stright-Mackay Ltd.
Tel: +1 800-565-4394
Fax: +1 800-565-8392
info@stright-mackay.com

Western Marine
1494 Powell Street
Vancouver British Columbia
V5L 5B5 Canada
Tel.: (604) 253-3322
Fax: (604) 253-8696

The Caribbean
Antigua
Budget Marine
Jolly Harbour Boatyard
Tel.: +268-462-8753
Fax: +268-462-7727
Antigua@budgetmarine.com

Aruba
Budget Marine Aruba
Tel.: +297-585-3796
aruba@budgetmarine.com

Bonaire
Budget Marine
Tel.: +599-717-3710
Fax: +599-717-3523
Bonaire@budgetmarine.com

British Virgin Islands
Nanny Cay Chandlery
Tel.: +284 494-2512
Fax: +284 494-3288
chandlery@nannycay.com

Parts & Power
Tel.: +284 494-2830
Fax: +284 4941584
tom@partsandpower.com

Curacao
Budget Marine
Tel.: +599-462-7733
Fax: +599-462-7755
Curacao@budgetmarine.com
Budget Marine
Boat Yard
Tel.: +599-465-5686
Fax: +599-465-5600
parera@budgetmarine.com

Grenada
Budget Marine
Prickly Bay
Tel.: +473-439-1983
Fax: +473-439-2037
Grenada@budgetmarine.com

Island Water World
St. George’s
Tel.: +473 435-2150/1
Fax: +473 435-2152
sales@islandwaterworld.com

Island Water World
St. David’s Harbour
Tel.: +473 443-1028
Fax: +473 443-1038
sales@islandwaterworld.com

Puerto Rico
Martinez Marine
Puerto Del Rey Marina
Tel.: +1 787 863-4646
martinezmarine@hotmail.com

St. Lucia
Island Water World
Rodney Bay Marina
Tel.: +758 452-1222
Fax: +758 452-4333
sales@islandwaterworld.com

St. Maarten
Budget Marine
Tel: +721 544-3134
Fax: +721 544-4409
sales@budgetmarine.com

Island Water World
Tel: +721 544-5310
Fax +721 544-3299
sales@islandwaterworld.com

St. Thomas
Budget Marine
Independent Boatyard
Tel.: +340-779-2219
Fax: +340-714-0466
StThomas@budgetmarine.com

Trinidad
Budget Marine
Chaguaramas
Tel.: +868-634-2006
Fax: +868- 634-4382
sales@budmar.co.tt

LP Marine & Industrial
Supplies Ltd.
Tel.: +868 633-3395
Fax: +868 633-3858
info@lpmarinett.com

Chile
Motonautica Chile S.A.
Tel.: +562 757 7900
Fax: +562 757 7941
info@motonautica.cl

Colombia
Transmidiesel LTDA.
Tel: +57-2-414-0000
Fax: +57-2-446-6848
emiliod@transmidiesel.com

Cuba
Edetra S.A.
Tel.: +53 7 204 1834
Fax: +53 7 204 1835
edetra@edetra.co.cu

Mexico
Zaragoza Marine
Tel: +52 322 226 3232
Fax +52 322 222 3736
info@zaragoza.com.mx

Peru
Navales S.A.C
Tel.: +51-1-421-7412
Fax: +51-1-421-7466
navales.montalvo@gmail.
com

United States
VETUS America
(Head office for North and 
South America and the 
Carribean)
Tel.: +1-410-712-0740
Fax: +1-410-712-0985
sales-service@vetus.com

VETUS Marine (Florida)
(independent distributor)
Tel.: +1-321-454-3375
Fax: +1-321-453-7711
sales@vetusmarine.com

Defender Industries Inc
42 Great Neck Road,
Waterford, CT 06385
Tel.: 800 628 8225
Fax: 800 654 1616
www.defender.com/maxwell.jsp

TDC Equipment Inc.
(South West)
Tel.: +1-714-373-8099
Fax: +1-714-898-1996
info@tdcequipment.com

Hamilton Marine (Maine)
Tel.: +1-207-548-6302
Fax: +1-800-548-6352
whamilton@hamiltonmarine.com

Fisheries Supplies Inc.
Tel.: +1-800-429-6930 
(toll free)
+1-206-632-4462
Fax: +1-206-634-4600
help@fisheriessupply.com

Marysville Marine 
Distributors Inc.
Tel.: +1-810-364-7653
Fax: +1-810-364-4112
marketing@marysvillemarine.com

Jamestown Distributors Inc.
Tel.: +1-401-253-3840
Tel.: +1-800-423-0030 
(Toll Free)
Fax: +1-401-254-5829
Fax: +1-800-423-0542
info@jamestowndistributors.com

Fawcett Boat Supplies
919 Bay Ridge Road
Annapolis, Maryland 21403
Tel.: +800-456-9151 (Toll Free)
Tel.: +410-267-8681
Fax: +410-268-6528
info@fawcettboat.com

Paxton Company
1111 Ingleside Road
P.O. Box 12103
Norfolk, VA 23541-0103
Tel.: +800-234-7290 
(Toll Free)
Tel.: +757-853-6781
Fax: +800-853-7709

Marine Equipment and 
Supply Co.
1401 Metropolitan Ave.
P.O. Box 598
Thorofare, NJ 08086
Tel.: +856-853-8320
Fax: +856-853-9732

Seacoast Distributors LLC
684 North Queens Ave.
Lindenhurst, NY 11757
Tel.: +631-884-1013
Fax: +631-884-0985

Donovan Marine Inc.
6316 Humphreys Street
Harahan, Louisiana 70123
Tel.: +504 488 5731
Fax: +504 734 2658

West Marine
P.O. Box 50070
Watsonville, CA 95077
Tel:  +1- 800-262-8684
Tel:  +1- 831-728-2700
Fax: +1- 831-761-4020

Jerry’s Marine Service
info@jerrysmarine.com
Charleston, SC 29405
Tel: +1 843-554-3732

Florida Location:
Ft. Lauderdale, FL 33315
Tel: +1 954-525-0311 

CWR Electronics
18 Butler Avenue
Bayville, NJ 08721
Tel.:  800-527-3306
Fax: 732-237-0484
www.cwrelectronics.com

Onward Shipyard Supply
412 Anders Lane
Kemah, TX.
Tel.: (281)-957-9858
Fax: (832)-864-3699
dale@onwardshipyardsupply.com

Uruguay
Alvaro Bermúdez Náutica
Tel./fax: +598 2 628 8059
info@nautica.com.uy

rEDE DE DISTrIBUIDorES E DE SErVIÇo

Americas and the Caribbean
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VETUS B.V. 
Fokkerstraat 571
3125 BD Schiedam-Holland
Tel.: + 31 (0)10 4377700
info@vetus.nl

Angola
Proa
Tel:  +244 923 579 173/
Fax: +351 961  745 367
luis.sousa@proa-angola.com

Austria
Bukh-Bremen GmbH
Tel.: +49 421 535070
Fax: +49 421 556051
info@bukh-bremen.de

Bahrain
VETUS
see United Arab Emirates

Maxwell
Al Dhaen Craft
Tel.: +973 1773 7111
Fax: +973 1773 7171
aldhaen@batelo.com.bh

Belgium
Hunter N.V.
Tel.: +32 3 820 55 60
Fax: +32 3 828 49 23
info@hunter.be

Bulgaria
Yacht Center Varbanov Ltd.
Tel.: +359 56 843 232
Fax: +359 56 841 902
mail@yachtbg.com

Côte D’Ivoire
Divertech
Tel.: +225 22 414 330
Fax: +225 22 417 387
divertech_ci@yahoo.fr

Croatia
WASI d.o.o.
Tel.: +385 13 498 248
Fax: +385 13 498 247
wasi@wasi.hr

Cyprus
Mercury Divers Co. Ltd.
Tel.: +357 25877933
Fax: +357 25564301
mercury@mercury.com.cy

Czech Republic
GM NAVALE s.r.o.
Tel.: +420 731 464 898
info@gmnavale.cz

Denmark
VETUS ApS
Tel.: +45 76 975 000
Fax: +45 76 975 001
info@vetus.dk

Egypt
Dolphin Marine Co
Tel.: +2012 7959096
Fax: +203 4252179
info@dolphin-marine.net

Estonia
VETUS Oy
Tel.: +358 207756740
Fax: +358 207756749
info@vetus.fi

Finland
VETUS Oy
Tel.: +358 207 756 740
Fax: +358 207 756 749
info@vetus.fi

France
VETUS BV France
Tel.: + 33 4 94 14 93 53
Fax: + 33 4 89 30 83 14 
info@vetus.fr 

Vidal Diffusion Marine
Tel.: +33 4 94 08 68 20
Fax : +33 4 94 08 26 59
courrier@vidalmarine.com

Germany
Bukh-Bremen GmbH
Tel.: +49 421 535070
Fax: +49 421 53507800
info@bukh-bremen.de

Gibraltar
M. Sheppard & Co Ltd
Tel.: +350 200 75148/77183
Fax: +350 200 42535
retail@sheppard.gi

Greece
VETUS Hellas Ltd.
Tel.: +30 210 
4135531/4133639
Fax: +30 210 4110 639
info@vetus.gr

Greece (Engines)
K&E Malerdos Co.
Tel.: +30 210 4172 488
Fax: +30 210 4175 441
malerdos@otenet.gr

Hungary
Fuke Yacht Ltd.
Tel./Fax +36 88 432 897
info@fukeyacht.hu

Iceland
Baldur Halldorsson ehf.
Tel.: +354 462 37 00
Fax: +354 462 55 01
b.h@mi.is

Ireland
Union Chandlery
Tel.: + 353 21 4554 334
Fax: + 353 21 4552 211
vetus@unionchandlery.com

Israel
Yamit YSB Ltd. Marine Trade Co.
Tel.: +972 3 527 1777
Fax: +972 3 527 1031
office@yamitysb.co.il

Italy
VETUS IT
Tel.: +39 0571 57122 / 073281
Fax: +39 0571 1738144  
info@vetusitalia.it

Jordan
see United Arab Emirates

Kuwait
VETUS
see United Arab Emirates

MAXWELL
Al Sabih Marine Equipment 
Company
Tel :  +965 24835228
Fax : +965 24819672
alsabihmarine@yahoo.com

Latvia
VETUS Oy
Tel.: +358 207756740
Fax: +358 207756749
info@vetus.lv

rEDE DE DISTrIBUIDorES E DE SErVIÇo

EMEA  Europe, Middle East and Africa 
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Lebanon
see United Arab Emirates

Lithuania
VETUS Oy
Tel.: +358 207756740
Fax: +358 207756749
info@vetus.lt

Malta
Gauci Borda & Co. Ltd.
Tel.: +356 21 340 491
Tel.: +356 21 313 758
Fax: +356 21 343 604
myra@gauciborda.com

Norway
Univa A/S
Tel.: +47 37 06 20 50
Fax: +47 37 06 20 51
jp@univa.no

Oman
see United Arab Emirates

Poland
Parker Poland Sp. z.o.o.
Tel.: +48 22 785 11 11
Fax: +48 22 785 09 99
parker@parker.com.pl

Portugal
Motolusa Lda.
Tel.: +351 214 241 820
Fax: +351 214 171 927
vetus@motolusa.pt

Motope Lda.
Tel.: +351 211 934 795
Fax: +351 219 209 470
jsantos@motope.pt

Qatar
see United Arab Emirates

Romania
S.C. Technoind SRL
Tel.: +40 744 593 593
Tel.: +40 236 415 442
puiu.maris@technoind.ro

Russia
VETUS
Tel.: +7 812 336 3915 /
+ 358 207 756 744
Fax: +7 812 336 3915 /
+358 207 756 749
info@vetus.ru

Saudi Arabia
see United Arab Emirates

Seychelles
Adesho Marine
Tel.: +248 42 24 216
Fax: +248 42 25 864
adesho@seychelles.net

Slovenia
Seawave Marine d.o.o.
Tel.: +386 45302 444
Fax: +386 45302 440
info@seawave-marine.si

South Africa
VETUS MAXWELL
South Africa
Tel.: +27 21 552 4275
Fax: +27 21 552 4269
info-za@vetus.nl

Spain
VETUS Hispania S.A.
Tel.: +34 902 101 883
Fax : +34 977 186 375
vetus@vetus.es

Sweden
VETUS AB
Tel.: +46 854 444 270
Fax: +46 854 444 279
info@vetus.se

Switzerland
VETUS AG Schweiz
Tel.:+41 26 660 7190/91
Fax:+41 26 660 5720
vetus@bluewin.ch

Syria
see United Arab Emirates

Turkey
VETUS
Marintek Deniz Ve Yat
Malzemeleri Ticaret A.S.
Tel.: +90 216 317 10 10
Fax: +90 216 317 56 56
info@marintek.com.tr 

MAXWELL
DEKA Marin Deniz
Malzemeleri
Ticaret A.S.
Tel.: +90 444 11 75
Fax : +90 262 751 4010
info@dekamarine.com 

Ukraine
Oriyana Shipyard
Tel.: + 380 44 451 50 20
Fax: + 380 44 221 66 36
yacht@oriyana.com

United Arab. Emirates
Exalto Emirates LLC.
Tel.: +971 6545 3366
Fax: +971 6545 3377
info@exalto-emirates.com

United Kingdom
VETUS Ltd.
Tel.: +44 23 8045 4507
Fax: +44 23 8045 4508
sales@vetus.co.uk

Yemen
see United Arab Emirates

EMEA  Europe, Middle East and Africa 

rEDE DE DISTrIBUIDorES E DE SErVIÇo
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garaNTIa

GARANTIA ÚNICA DE 3 ANOS

Equipamento VETUS

A VETUS oferece uma garantia única de 3 anos em todo o 
equipamento e uma garantia de 5 anos nos motores.

O seu bem-estar é o mais importante para a VETUS. Pretende 
gozar a vida na água sem ter problemas devido a motivos técnicos. 
Pretende confiar no seu barco e no equipamento a bordo do 
mesmo. Este é o ponto de partida para o desenvolvimento de 
todos os produtos VETUS já existentes e também para os novos. 
Naturalmente, qualidade, inovação, facilidade de utilização e de 
instalação são igualmente importantes no desenvolvimento de 
todos os produtos.

Para além do imbatível período de garantia, a VETUS tem uma 
rede de serviço a nível mundial, para que os nossos clientes possam 
contar sempre com um suporte inigualável.

GARANTIA DE 5 ANOS ÚNICA

Motores VETUS

(aplicação em embarcações de recreio)
Durante os primeiros 36 meses após a data de entrega ao primeiro 
proprietário, todos os motores propulsores diesel VETUS encontram-se 
garantidos de acordo com as condições especificadas no manual do 
proprietário VETUS. O dia da entrega de um motor VETUS é o dia de 
validade, no entanto com um máximo de 42 meses após a entrega em 
Schiedam, Holanda.
Durante um período de 24 meses ou 1000 horas adicionais de operação, 
independentemente do que ocorrer primeiro, a VETUS oferece uma 
garantia limitada extensa. 

•	Este período de garantia cobre os seguintes componentes:
•	 Fundição do bloco
•	Cambota
•	 Fundição da caixa exterior
•	Mecanismo da distribuição
•	 Fundição da cabeça, dos cilindros e da árvore de cames
•	 Fundição da distribuição
•	Bielas

A aplicação comercial dos motores marítimos VETUS não se encontra coberta por esta garantia, a menos que especificado por 
escrito por parte da VETUS B.V.
Este período de garantia é único no mundo das embarcações de lazer, sendo uma razão adicional para a sua preferência. 

Para mais informações, verifique as condições de garantia VETUS em www.vetus.com
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MOTORES E SISTEMAS AFINS

5 Anos de garantia 
(De acordo com as condições de garantia e manutenção da VETUS)
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Motor e sistemas afins
O motor é o coração do seu barco, a VETUS comercializa todos os 
acessórios necessários à manutenção do seu motor. A gama VETUS 
inclui um sistema de escape completo, consistindo num colector, 
silencioso, pescoço de cavalo, uma saída de popa e um tubo de 
escape, bem como sistemas de escape completos adequados 
a todos os tipos de embarcações (paginas 82 a 97). Também 
disponibilizamos sistemas completos de linhas de veios, incluindo 
acoplamentos flexíveis, os quais asseguram um amortecimento e 
um conforto óptimos (páginas 68 a 70).

As linhas de veios VETUS são fabricadas em aço inox Remanit 4462 
de alta qualidade, tendo uma força de tracção e uma resistência á 
corrosão superior ao aço inox AISI 316 (página 71). A VETUS, não 
só pode aconselhá-lo quanto ao sistema propulsor mais adequado 
como também pode recomendar o hélice correcto para a sua 
embarcação.
Para motores com permutador de calor integrado deve-se instalar 
um filtro de água entre a tomada de água de refrigeração 
e o motor, de modo a prevenir a entrada de algas e outros 
contaminantes para o permutador. A VETUS fornece uma 
alargada gama de filtros com tampas transparentes, permitindo 
uma fácil verificação e limpeza. Com a introdução do novo filtro, 
modelo FTR470, cuja aplicação é muitíssimo fácil, obteve-se uma 
tampa que dificilmente emperra (página 47).

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Ventiladores,
ver página 56

Acoplamentos 
flexíveis,

ver página 68

Válvulas  
anti-sifonamento,

ver página 96

Sistemas de escape,
ver página 85

Sistemas de  
propulsão,

ver página 71

Hélices,
ver página 76

Extractores,
ver página 268

Apoios flexíveis 
para motor,

ver página 52
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A VETUS recomenda a aplicação de uma válvula anti sifonamento, 
caso o ponto de injecção da água de refrigeração no colector de 
escape, esteja a menos de 15 cm acima da linha de água. Sem a 
aplicação da mesma, corre-se o risco de haver retorno de água 
pelo sistema de escape pela acção de sifonamento aquando da 
paragem do motor, entrando no motor e daí causando sérios ou 
mesmo catastróficos danos. A VETUS tem uma gama alargada de 
válvulas anti sifonamento disponíveis (páginas 96 e 97). 
Em complemento ao ar de combustão, o motor também necessita 
de ventilação para que o ar irradiado seja dissipado. A gama de 
ventiladores VETUS, disponível em várias dimensões, são ideais 
para este fim (páginas 56 e 57).

Resumindo, a VETUS tem todas as soluções para 
uma instalação completa de um motor, com todos os 
equipamentos cobertos pelo período de garantia de  
3 anos e uma alargada rede de distribuidores a nível 
mundial.

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Válvulas de esfera,
ver página 337

Insonorização,
ver página 58

Tubos de água  
de refrigeração,
ver página 49

Filtros de água,
ver página 47

Controlos de motor,
ver página 44

Motores,
ver página 16
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M2.13

M4.35

M2.18

M4.45

M3.29

M4.56

VH4.65

Motores Marítimos a Diesel
A maioria dos proprietários das embarcações de recreio anseia pelo momento de entrar a bordo. O trabalho é imediatamente esquecido 
e as outras preocupações desaparecem no ar. A sensação de felicidade é plena quando o motor ganha vida com um rugido saudável. 
O proprietário de uma embarcação a motor ou à vela com um motor VETUS está em posição de desfrutar de cada momento na água 
ao máximo.
E é assim que deve ser: verificar o óleo e a água, rodar a chave, soltar as amarras e partir! Independentemente de possuir uma 
embarcação robusta de dois cilindros ou uma beleza sussurrante de seis cilindros, um Diesel VETUS será o seu fiel companheiro. Para 
complementar cada motor marítimo na gama, a VETUS também oferece um pacote de produtos bem pensado e completo “ao redor do 
motor”; desde o controlo remoto do motor ao filtro de combustível e do veio propulsor ao sistema de escape.

A VETUS tem o orgulho de apresentar uma gama-M de motores marítimos a diesel completamente redesenhada, apropriada para os 
diversos tipos diferentes de embarcações como escunas, veleiros, embarcações de canal e lanchas de cabine de pequena dimensão. 
Ao longo de muitos anos, estes motores provaram a sua qualidade e fiabilidade. Actualmente, devido às novas características exclusivas, 
são muito mais silenciosos e aquecem muito menos do que antes.

Os motores da gama-VH são unidades de aspiração 
natural robustas e  fiáveis e são adequadas para 
todo o tipo de aplicações, tais como embarcações de 
cabine, embarcações de pesca de pequena dimensão 
e embarcações de canal de grandes dimensões. Estes 
motores têm baixos níveis de ruído e vibração devido 
à sua construção robusta. Também são altamente 
eficientes em termos de combustível.

GAMA-M

APRESENTAÇÃO DOS MOTORES DA VETUS

GAMA-VH

MOTORES E SISTEMAS AFINS
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VF4.140

DT4.70

DT67

D(E)TA44

D(E)TA66

DT4.85 D(E)T44

D(E)T66

VF4.170 / 190 VF5.220 / 250

Esta moderna gama de motores a diesel com sistema de injecção “common-rail” é adequada para embarcações de alta velocidade 
de casco plano ou semiplano. São compactos, fiáveis, leves e muito eficientes em termos de combustível. A relação potência-
peso é excelente e é combinada com um binário elevado. Devido às pequenas dimensões, são ideais para substituir os motores a 
gasolina existentes. Disponível com a opção de caixas redutoras de inversão ou propulsor de popa.

Os motores da gama-D da VETUS são ideais para embarcações de deslocamento pesado. São de marcha lenta 
e excepcionalmente suaves, tornando-os o motor de escolha quando se trata de navegação de longa distância. 
Baseados nos blocos de alta qualidade da Deutz, são extremamente fiáveis e duráveis. Além disso, a linha de motores 
da gama-D da VETUS com EMR (controlo electrónico do motor) é especialmente adequada para aplicações de 
sistemas hidráulicos a bordo. 

GAMA-VF

GAMA-D

MOTORES E SISTEMAS AFINS
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B D

F G H

A I

E C

•	 As peças de manutenção tais como fusíveis e relés (A), filtro de combustível e 
ligações de combustível (B), rotor (C), vareta (D) e filtro de óleo (E) são facilmente 
acessíveis. Em todos os motores M4 o rotor está localizado na parte frontal, para um 
acesso ainda mais fácil

•	 A cablagem foi melhorada para proporcionar uma ligação fácil e segurança adicional
•	 Todos os motores da gama -M estão equipados com uma bomba de combustível 

eléctrica (F), accionada pelo interruptor de ignição
•	 Uma nova caixa do filtro de entrada de ar atenua o fluxo de ar e diminui o nível de 

som de indução (G)
•	 A unidade do permutador de calor tem 26 melhorias, incluindo os materiais de 

construção e tratamentos de superfície
•	 A cobertura frontal plástica melhora a aparência e a segurança. Todos os molinetes e 

correias estão cobertos, cumprindo desse modo a Directiva CE “Máquinas”
•	 Os filtros de óleo e combustível de montagem frontal, incluindo suporte, estão 

disponíveis como opção, tornando a manutenção o mais conveniente possível (H)
•	 Quando uma carga de saída mais elevada for necessária, todos os motores M4 

são projectados para aceitarem um segundo alternador como opção (quando um 
segundo alternador é montado, a cobertura frontal não é fornecida)  

•	 Finalmente, mas igualmente importante, a cobertura superior refrigerada a água 
não só reduz a temperatura do motor, como também está projectada para ser usada 
como degrau, facilitando a movimentação ao redor do motor (I)

NOVOS RECURSOS 
Com base na experiência partilhada, a redesenhada gama-M 
incorpora diversas novas características projectadas para facilitar 
a vida ao construtor de embarcações e ao utilizador final

GAMA-M
MOTORES E SISTEMAS AFINS

A acumulação de calor em espaços de motor pode chegar facilmente 
a temperaturas de 70 °C. As elevadas temperaturas ambiente no espaço 
do motor podem ter efeitos negativos sobre o desempenho do motor e sobre 
o equipamento instalado. 

A VETUS desenvolveu uma solução elegante, mas eficiente, através da montagem 
de uma cobertura superior refrigerada a água em alumínio. Localizada 
directamente acima da cabeça do cilindro, este elemento de refrigeração enorme 
absorve o calor irradiado pelo motor. Este conceito inovador resulta numa 
redução significativa da temperatura de até 15 °C - uma redução de 20%! 
Por sua vez, a temperatura ambiente mais fresca proporciona um fornecimento 
de ar ao motor mais eficiente em termos de combustível e uma melhor 
combustão. Que seja do nosso conhecimento, nenhum outro fabricante de 
motores marítimos usa esse elemento de refrigeração incorporado para reduzir a 
temperatura ambiente no espaço do motor. Uma solução verdadeiramente única, 
desenvolvida exclusivamente pela VETUS.

A LINHA DE PRODUTOS

REDUÇÃO DE TEMPERATURA NO ESPAÇO DO MOTOR 

A linha de motores a diesel redesenhados da gama-M é 
impressionante. Com novas características, aspecto moderno e 
vantagens adicionais, a nova  gama-M está projectada para satisfazer 
a procura de mercado futura. Uma das mudanças mais notáveis é a 
cobertura superior em alumínio fundido. Esta cobertura incorpora 
várias características novas e inovadoras.

INOVAÇÃO
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NOVOS RECURSOS 

•	Os motores VETUS são silenciosos e altamente eficientes em termos 
de combustível 

•	 Estes motores fiáveis e robustos oferecem uma potência e binário 
elevados

•	O sistema de combustível realiza a purga automaticamente, algo que é 
conveniente após a substituição do filtro de combustível

•	 Todos os motores marítimos a diesel da VETUS cumprem a Directiva 
94/25/CE, depois alterada pela 2003/44/CE, e as normas de emissão 
russas RRR para embarcações de recreio. Alguns também cumprem a 
BSOII

•	 Todos os motores estão equipados com um alternador marítimo de alta 
potência como norma para o carregamento rápido de baterias. Está 
disponível um segundo alternador como opção em todos os motores do 
tipo M4

•	 Estão disponíveis uma série de motores da gama-M como conjuntos de 
potência ou versões de propulsão hidráulica

•	 Está disponível uma versão de propulsão de coluna para todos os motores da 
gama-M

•	 Estão disponíveis motores da gama-M do tipo M3.29 a M4.56 com aprovação 
SOLAS, para aplicações tais como embarcações de socorro e embarcações 
salva-vidas.

Consulte a página 26 e 29 para obter mais informações sobre as versões SOLAS e 
propulsão de coluna.

Todas estas novas vantagens não comprometem quaisquer outras 
características. Com uma gama de 12 – 52 HP (9 – 38 kW) a 
gama-M da VETUS é a escolha preferida de muitos construtores de 
barcos. Precisa de mais motivos para escolher um motor VETUS? 

Os clientes podem esperar o mais alto nível de assistência ao 
escolherem um motor VETUS, juntamente com aconselhamento 
profissional e de alta qualidade.  
A compra de um motor VETUS traz uma série de benefícios 
relacionados

MOTORES E SISTEMAS AFINS

REDUÇÃO DO SOM DO MOTOR

MAS HÁ MAIS

Normalmente as pessoas andam de barco para apreciar 
a tranquilidade e serenidade da água. A VETUS quis 
enaltecer essa experiência através da criação de um 
sistema de propulsão o mais silencioso possível. 

A cobertura superior resistente em alumínio também reduz 
significativamente o nível de ruído. Quando combinada com 
a recém-adicionada caixa do filtro de ar, os testes mostram 
uma redução sonora de cerca de 5 dB(A) e um funcionamento 
“próximo do silêncio” a uma velocidade de cruzeiro de cerca 
de 2200 rpm. Todos os que estiveram presentes nos locais 
de teste descreveram com entusiasmo o som do motor como 
sendo incrivelmente mais agradável ao ouvido.

Circuito de água de refrigeração

Elemento de refrigeração
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M2.13
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* De acordo com a ISO 8665

M2.13
8.8 kW / 12 HP

ESPECIFICAÇõES TéCNICAS

Todos os motores VETUS são certificados de acordo com a ISO 8178-1

Fornecido c/ um painel de instrumentos tipo MP10B12 (pág. 105) e quatro apoios 
flexíveis p/ motor tipo KSTEUN25V (pág. 52) e uma bomba de resíduos de óleo.

MOTORES E SISTEMAS AFINS

* Saída máx. no volante de inércia (ISO 3046-1)

* Saída máx. no veio propulsor (ISO 3046-1)

8.8 kW (12 hp)         
8.7 kW (11.8 hp) 

Rpm máximas 3000

Binário máximo 32.7 Nm / 1600 rpm

Diâmetro x curso 76 mm x 70 mm

Cilndrada 635 cm3

Número de cilindros: 2 em linha  

Sistema de combustão Injecção indirecta

Taxa de compressão 23:1

Ordem de ignição 1-2

Aspiração natural

Sistema eléctrico 12 Volt - 75 A

Sistema de refrigeração (standard)
refrigeração indirecta  
(refrigeração de quilha opcional)

Caixa redutora, standard TMC40P (2 / 2.60:1)

Opções de caixa redutora
ZF12M 2.114 / 2.63:1
ZF15MIV 2.13 / 2.99:1
TMC60A 2 / 2.5:1

Propulsão de coluna SP60 2.15 / 2.38:1 

SD10 2.23 / 2.49:1 

Peso em seco (inclui caixa redutora standard) 107 kg

Consumo de combustível a 2500 rpm 268 g / kW.h (196 g / hp.h)

Ângulo máximo de instalação à ré 15°

Ângulo máximo de inclinação lateral; 

     Contínuo 25°

      máximo 5 minutos.       30°

Altura de aspiração da bomba de combustível 1.5 m      

Kit de ligação para termoacumulador opcional

Painel de instrumentos (standard) MP10B12

Alarmes luminosos e alarme sonoro

Alarmes luminosos e alarme sonoro 
pressão do óleo, temperatura  
(refrigeração e exaustão), corrente 
de carga

Luz de controlo para preaquecimento

Protecção do circuito eléctrico fusível de 10 A

Certificações EU-RCD

Modelo do motor M2.13

Gama-M
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M2.18

* De acordo com a ISO 8665

* Saída máx. no volante de inércia (ISO 3046-1)

* Saída máx. no veio propulsor (ISO 3046-1)

11.8 kW (16 hp)         
11.6 kW (15.8 hp) 

Rpm máximas 3600

Binário máximo 35.1 Nm / 2000 rpm

Diâmetro x curso 76 mm x 70 mm

Cilindrada 635 cm3

Número de cilindros: 2 em linha  

Sistema de combustão Injecção indirecta

Taxa de compressão 23:1

Ordem de ignição 1-2

Aspiração natural

Sistema eléctrico 12 Volt - 75 A

Sistema de refrigeração (standard)
refrigeração indirecta (refrigeração 

de quilha opcional)

Caixa redutora, standard TMC40P (2 / 2.60:1)

Opções de caixa redutora

ZF12M 2.114 / 2.63:1

ZF15MIV 2.13 / 2.99:1

TMC60A 2 / 2.5:1

Propulsão de coluna SP60 2.15 / 2.38:1 

SD10 2.23 / 2.49:1 

Peso em seco (inclui caixa redutora standard) 107 kg

Consumo de combustível a 2500 rpm 268 g / kW.h (196 g / hp.h)

Ângulo máximo de instalação à ré 15°

Ângulo máximo de inclinação lateral; 

                      Contínuo 25°

                     máximo 5 minutos.       30°

Altura de aspiração da bomba de combustível 1.5 m      

Kit de ligação para termoacumulador opcional

Painel de instrumentos (standard) MP10B12

Alarmes luminosos e alarme sonoro
pressão do óleo, temperatura  
(refrigeração e exaustão), 
corrente de carga

Luz de controlo para preaquecimento

Protecção do circuito eléctrico fusível de 10 A

Certificações EU-RCD, BSO II

Modelo do motor M2.18 

M2.18
11.8 kW / 16 HP

Todos os motores VETUS são certificados de acordo com a ISO 8178-1

ESPECIFICAÇõES TéCNICAS
Fornecido c/ um painel de instrumentos tipo MP10B12 (pág. 105) e quatro apoios flexíveis 
p/ motor tipo KSTEUN35V (pág. 52) e uma bomba de resíduos de óleo.

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Gama-M
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Modelo do motor M3.29

M3.29
20 kW / 27 HP

ESPECIFICAÇõES TéCNICAS

Todos os motores VETUS são certificados de acordo com a ISO 8178-1

Fornecido c/ um painel de instrumentos tipo MP22BS12A (pág. 105) e quatro apoios flexíveis p/ 
motor tipo KSTEUN40 (pág. 52) e uma bomba de resíduos de óleo.

20 kW (27 hp)         
19.3 kW (26.2 hp) 

3600

30.2 Nm / 2500 rpm 

76 mm x 70 mm

952 cm3

3 em linha  

Injecção indirecta

22:1

1-3-2

natural

12 Volt - 75 A 

refrigeração indirecta 
(refrigeração de quilha opcional)

TMC40P (2 / 2.60:1)

ZF12M 2.114 / 2.63:1

ZF15MIV 2.13 / 2.99:1

TMC60A 2 / 2.5:1

* Saída máx. no volante de inércia (ISO 3046-1)

* Saída máx. no veio propulsor (ISO 3046-1)

Rpm máximas 

Binário máximo

Diâmetro x curso

Cilindrada

Número de cilindros: 

Sistema de combustão

Taxa de compressão 

Ordem de ignição 

Aspiração

Sistema eléctrico

Sistema de refrigeração (standard)

Caixa redutora, standard 

Opções de caixa redutora

SP60 2.15 / 2.38:1 

SD10 2.23 / 2.49:1 

134 kg

270 g / kW.h (199 g / hp.h)

15°

25°

30°

1.5 m      

opcional

MP22BS12A

pressão do óleo, temperatura  
(refrigeração e exaustão), 
corrente de carga

preaquecimento

fusível de 10 A

EU-RCD, BSO II, SOLAS

Propulsão de coluna

Peso em seco (inclui caixa redutora standard) 

Consumo de combustível a 2500 rpm

Ângulo máximo de instalação à ré

Ângulo máximo de inclinação lateral; 

                        Contínuo 

                     máximo 5 minutos.       

Altura de aspiração da bomba de combustível

Kit de ligação para termoacumulador

Painel de instrumentos (standard)

Alarmes luminosos e alarme sonoro

Luz de controlo para

Protecção do circuito eléctrico

Certificações

* De acordo com a ISO 8665

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Gama-M
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24.3 kW (33 hp)         
23.6 kW (32.1 hp) 

3000

83.8 Nm/1700 rpm

78 mm x 92 mm

1758 cm3

4 em linha  

Injecção indirecta

22:1

1-3-4-2

natural

12 Volt - 110 A  

refrigeração indirecta 

(refrigeração de quilha opcional)

TMC60P (2 / 2.5 / 2.94:1)

ZF12M 2.14 / 2.63:1

TMC60A 2 / 2.5:1

* Saída máx. no volante de inércia (ISO 3046-1)

* Saída máx. no veio propulsor (ISO 3046-1)

Rpm máximas 

Binário máximo

Diâmetro x curso

Cilindrada

Número de cilindros: 

Sistema de combustão

Taxa de compressão 

Ordem de ignição 

Aspiração

Sistema eléctrico

Sistema de refrigeração (standard)

Caixa redutora, standard 

Opções de caixa redutora

Propulsão de coluna

Peso em seco (inclui caixa redutora standard) 

Consumo de combustível a 2500 rpm

Ângulo máximo de instalação à ré

Ângulo máximo de inclinação lateral; 

                        Contínuo 

máximo 5 minutos.       

Altura de aspiração da bomba de combustível

Kit de ligação para termoacumulador

Painel de instrumentos (standard)

Alarmes luminosos e alarme sonoro

Luz de controlo para

Protecção do circuito eléctrico

Certificações

SP60 2.15 / 2.38:1 

SD10 2.23 / 2.49:1 

199 kg

252 g / kW.h (185 g / hp.h)

15°

25°

30°

1.5 m      

opcional

MP22BS12A

pressão do óleo, temperatura  
(refrigeração e exaustão), 
corrente de carga

preaquecimento

fusível de 10 A

EU-RCD, BSO, SOLAS

Modelo do motor M4.35 

* De acordo com a ISO 8665

M4.35
24.3 kW / 33 HP

Todos os motores VETUS são certificados de acordo com a ISO 8178-1

ESPECIFICAÇõES TéCNICAS
Fornecido c/ um painel de instrumentos tipo MP22BS12A (pág. 105) e quatro apoios 
flexíveis p/ motor tipo KSTEUN75 (pág. 52) e uma bomba de resíduos de óleo.

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Gama-M
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* De acordo com a ISO 8665

30.9 kW (42 hp)         
30 kW (40.8 hp) 

3000

106.4 Nm / 1750 rpm

78 mm x 92 mm

1758 cm3

4 em linha  

Injecção indirecta

22:1

1-3-4-2

natural

12 Volt - 110 A

refrigeração indirecta 
(refrigeração de quilha opcional)

TMC60P (2 / 2.5 / 2.94:1)

ZF12M 2.14 / 2.63:1

TMC60A 2 / 2.5:1

* Saída máx. no volante de inércia (ISO 3046-1)

* Saída máx. no veio propulsor (ISO 3046-1)

Rpm máximas 

Binário máximo

Diâmetro x curso

Cilindrada

Número de cilindros: 

Sistema de combustão

Taxa de compressão 

Ordem de ignição 

Aspiração

Sistema eléctrico

Sistema de refrigeração (standard)

Caixa redutora, standard 

Opções de caixa redutora

Propulsão de coluna

Peso em seco (inclui caixa redutora standard) 

Consumo de combustível a 2500 rpm

Ângulo máximo de instalação à ré

Ângulo máximo de inclinação lateral; 

                        Contínuo 

                   máximo 5 minutos.       

Altura de aspiração da bomba de combustível

Kit de ligação para termoacumulador

Painel de instrumentos (standard)

Alarmes luminosos e alarme sonoro

Luz de controlo para

Protecção do circuito eléctrico

Certificações

SP60 2.15 / 2.38:1 

SD10 2.23 / 2.49:1 

199 kg

252 g / kW.h (185 g / hp.h)

15°

25°

30°

1.5 m      

opcional

MP22BS12A

pressão do óleo, temperatura 
e (saída do líquido de 
arrefecimento), corrente

de carga preaquecimento

fusível de 10 A

EU-RCD, BSO, SOLAS

Todos os motores VETUS são certificados de acordo com a ISO 8178-1

Fornecido c/ um painel de instrumentos tipo MP22BS12A (pág. 105) e quatro apoios 
flexíveis p/ motor tipo KSTEUN75 (pág. 52) e uma bomba de resíduos de óleo.

MOTORES E SISTEMAS AFINS

M4.45
30.9 kW / 42 HP

Modelo do motor M4.45 

ESPECIFICAÇõES TéCNICAS

Gama-M



Creators of Boat Systems 25

M4.56

39
9

585 74

79

872

19
5

Ø50

Ø8

59
4

FUEL CONNECTIONS

EXHAUST

430
490

60
 / 

87
.5

SE
A 

W
AT

ER
 IN

TA
KE

Ø2
0

TMC60P

39
9

585 74

79

872

19
5

Ø50

Ø8

59
4

FUEL CONNECTIONS

EXHAUST

430
490

60
 / 

87
.5

SE
A 

W
AT

ER
 IN

TA
KE

Ø2
0

TMC60P

* De acordo com a ISO 8665

38.3 kW (52 hp)         

37.1 kW (51 hp) 

3000

127 Nm / 2000 rpm

78 mm x 92 mm

1758 cm3

4 em linha  

Injecção indirecta

22:1

1-3-4-2

Turbocompressor

12 Volt - 110 A  

refrigeração indirecta 

(refrigeração de quilha 

TM345(A) (2 / 2.47:1)

ZF12M 2.14:1 

ZF15MIV 2.13 / 2.99:1

TMC60P 2 / 2.5:1

* Saída máx. no volante de inércia (ISO 3046-1)

* Saída máx. no veio propulsor (ISO 3046-1)

Rpm máximas 

Binário máximo

Diâmetro x curso

Cilindrada

Número de cilindros: 

Sistema de combustão

Taxa de compressão 

Ordem de ignição 

Aspiração

Sistema eléctrico

Sistema de refrigeração (standard)

Caixa redutora, standard 

Opções de caixa redutora

M4.56
38.3 kW / 52 HP

Todos os motores VETUS são certificados de acordo com a ISO 8178-1

ESPECIFICAÇõES TéCNICAS
Fornecido c/ um painel de instrumentos tipo MP22BS12A (pág. 105) e quatro apoios 
flexíveis p/ motor tipo KSTEUN80V (pág. 52) e uma bomba de resíduos de óleo.

Propulsão de coluna

Peso em seco (inclui caixa redutora standard) 

Consumo de combustível a 2500 rpm

Ângulo máximo de instalação à ré

Ângulo máximo de inclinação lateral; 

                        Contínuo 

                  máximo 5 minutos.       

Altura de aspiração da bomba de combustível

Kit de ligação para termoacumulador

Painel de instrumentos (standard)

Alarmes luminosos e alarme sonoro

Luz de controlo para

Protecção do circuito eléctrico

Certificações

SP60 2.15 / 2.38:1

SD10 2.23 / 2.49:1 

206 kg

244 g / kW.h (179 g / hp.h)

15°

25°

30°

1.5 m      

opcional

MP22BS12A

pressão do óleo, temperatura

(refrigeração e exaustão),

corrente de carga

preaquecimento

fusível de 10 A

EU-RCD, SOLAS

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Modelo do motor M4.56 

Gama-M
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Há cerca de 40 anos que a VETUS desenvolve e fornece motores marítimos diesel a nível mundial. Recentemente, a VETUS desenvolveu 
uma gama de motores SOLAS para aplicação em embarcações salva vidas e outras, com potências de 27,2 a 52 hp. Estes têm como base 
os modelos tipo M3.29, M4.35, M4.45 e M4.56.

Os motores acima referidos podem ser fornecidos de modo a cumprir com seguintes requisitos SOLAS
•	O motor pára automaticamente se for invertido. Caso isto ocorra, o derrame de óleo e combustível é mínimo.
•	O motor pode ser accionado imediatamente após voltar novamente à sua posição normal de trabalho
•	O motor arranca até temperaturas até 15ºC negativos
•	O motor opera submerso em água até ao nível da cambota
•	O motor opera intermitentemente com uma inclinação de 30°
•	O motor encontra-se disponível nas versões de refrigeração indirecta ou por quilha
•	 Faz parte do fornecimento um painel de instrumentos especial SOLAS

Um painel especial de instrumentos SOLAS é fornecido de fábrica

Opções
•	Bomba de combate a incêndios
•	Outras opções a pedido

NOTA
a VETUS fornece a certificação SOLAS 
noutros motores, sob consulta.

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Safety Of Life At Sea (SOLAS) 



Creators of Boat Systems 27

APRESENTAÇÃO DA GAMA-VH

APRESENTAÇÃO DA GAMA-VF

Algumas vantagens deste motor
•	 Relação peso/potência extremamente favorável
•	 Aspiração natural para maior fiabilidade
•	 Níveis de ruído e vibração muito baixos devido aos veios de equilíbrio
•	 Consumo de combustível muito baixo
•	 Ligações mínimas de tubagens, devido ao uso extensivo de 

componentes do sistema de refrigeração em borracha moldada
•	 Alternador de alta potência de fábrica, especialmente desenvolvido 

para aplicações marítimas para o carregamento rápido das baterias
•	 Sistema de combustível de purga automática
•	 Peças prontamente acessíveis para facilitar a manutenção

Adequado para
•	Embarcações	de	cabine
•	Embarcações	à	vela

Opções
•	 Os motores da gama-VH podem ser fornecidos com uma escolha de caixas 

redutoras ou propulsão de coluna
•	 Como alternativa, a gama-VH pode ser fornecida com um kit adaptador 

para montar uma propulsão de coluna Volvo Penta existente, tipo 110S, 
120S ou 120SB

•	 A versão de propulsão hidráulica tem como vantagem principal o motor 
não necessitar de ser instalado em linha com o veio propulsor, podendo ser 
instalado em qualquer local na embarcação para economizar espaço

•	 Disponível como um conjunto de potência, completo com bomba hidráulica, 
quando a energia hidráulica é necessária para os componentes auxiliares a 
bordo

A compra de um motor da gama-VH da VETUS traz uma série de 
benefícios relacionados
•	 A extensa rede de revendedores da VETUS  está sempre por perto para lhe 

prestar assistência, disponibilizar peças sobresselentes e como ponto de contacto 
em todo o mundo

•	 Um motor VETUS traz consigo mais de 40 anos de experiência na produção de 
motores marítimos compactos e fiáveis, garantindo o desfrutar de uma navegação 
segura e contínua 

•	Todos os motores VETUS vêm com uma garantia de 5 anos, em conformidade com 
as Condições de Garantia e Assistência da VETUS

•	Todos os motores marítimos a diesel da VETUS cumprem as normas de emissão 
ISO8178-1 Europeia e RRR Russa

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Os motores da gama-VH são motores de aspiração 
natural de 4 tempos/4cilindros com um sistema de 
injecção indirecta, um sistema de arrefecimento de 
circuito duplo com permutador de calor integrado 
e uma curva misturadora de escape de injecção 
de água do mar.
 

Desde 2008 a VETUS tem vindo a aumentar a sua gama de motores 
marítimos a diesel e oferece uma ampla gama de motores marítimos a 
diesel “common-rail”. A gama-VF está especialmente projectada para 
a montagem em embarcações rápidas de casco plano ou semiplano. Os 
cinco modelos são compactos, leves e possuem uma excelente relação 
peso/potência. Além disso, estes motores são muito eficientes a nível de 
combustível. 

Adequado para
•	 Embarcações com casco plano ou semiplano
•	 RIB (embarcação semi-rígida)
•	 Lanchas
•	 Lanchas motorizadas de pequena dimensão
•	 Embarcações de recreio

Opções
•	 A gama-VF pode ser fornecida com uma opção de caixas redutoras 

ou propulsor de popa Mercruiser Bravo. 
•	 Em alternativa, estes motores podem ser fornecidos com um kit 

para montar um propulsor de popa Mercruiser existente ou um 
propulsor de popa Volvo Penta tipo SX, DPS e DP280/290. 

•	 A compra de um motor da gama-VF da VETUS traz uma série de 
vantagens relacionadas 

•	 A extensa rede de revendedores da VETUS está sempre 
por perto para lhe prestar assistência, disponibilizar peças 
sobresselentes e como ponto de contacto em todo o mundo

•	 Um motor VETUS traz consigo mais de 40 anos de experiência 
na produção de motores marítimos compactos e fiáveis, 
garantindo o desfrutar de uma navegação segura e contínua 

•	 Todos os motores VETUS vêm com uma garantia de 5 anos, em 
conformidade com as Condições de Garantia e Assistência da 
VETUS

•	 Todos os motores marítimos a diesel da VETUS cumprem as 
normas de emissão ISO8178-1 Europeia e RRR Russa

Gama-VH e VF

•	 Embarcações de pesca de pequenas dimensões
•	 Embarcações de canal de grandes dimensões
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* De acordo com a ISO 8665

VH4.65
VH4.80

48 kW / 65.3 HP

59 kW / 80.3 HP

ESPECIFICAÇõES TéCNICAS

Todos os motores VETUS são certificados de acordo com a ISO 8178-1

Fornecidos c/ um painel de instrumentos tipo MP22BS12A (pág. 105) e quatro apoios 
flexíveis para motor tipo HY100 (pág. 53) e uma bomba de resíduos de óleo.

MOTORES E SISTEMAS AFINS

48 kW (65.3 hp) (VH4.65) 
59 kW (80.3 hp) (VH4.80) 

46.6 kW (63.4 hp) (VH4.65)
57.2 kW (77.6 hp) (VH4.80) 

3000 (VH4.65) / 4000 (VH4.80)

91.1 mm x 100 mm

2607 cm3

4 em linha

Injecção indirecta

22:1

1-3-4-2

Natural

12 Volt - 115 A

refrigeração indirecta 
(refrigeração de quilha opcional)

TM345(A)

2 / 2.47:1

ZF25A 1.93 / 2.29 / 2.71:1 
ZF25 1.97 / 2.8:1

* Saída máx. no volante de inércia  
(ISO 3046-1)

* Saída máx. veio propulsor  
(ISO 3046-1)* 

Rpm máximas

Distância x curso

Cilindrada

Número de cilindros:

Sistema de combustão

Taxa de compressão

Ordem de ignição

Aspiração

Sistema eléctrico

Sistema de refrigeração (standard) 

Caixa redutora (standard)

Relação

Opções de caixa redutora

Modelo do motor VH4.65 / VH4.80

Gama-VH

Propulsão de coluna

Peso em seco (inclui caixa redutora standard) 

Binário máx. a 1550 rpm 

Ângulo máximo de instalação à ré

Ângulo máximo de inclinação lateral; 

                        Contínuo 

                     máximo 5 minutos.       

Altura de aspiração da bomba de combustível

Kit de ligação para termoacumulador

Painel de instrumentos (standard)

Alarmes luminosos e alarme sonoro

Luz de controlo para

Protecção do circuito eléctrico

Certificações

SP60 2.15:1

240 kg (VH4.65) / 245 kg (VH4.80)

170 Nm / 2.200 rpm

15°

25°

30°

1.5 m  

opcional

MP22BS12A / 15A

pressão do óleo, 
temperatura(refrigeração 
e exaustão),                                                                      
corrente de carga

preaquecimento

fusível de 10 A. (lento)

EU-RCD
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Temos o maior prazer de recomendar o 
hélice para a sua propulsão de coluna

Propulsão de coluna
A propulsão de coluna encontra-se disponível para 
todos os motores marítimos diesel Vetus, tipo M e H até 
80 hp. Foram escolhidas duas relações de transmissão 
(2.49:1 ou 2.23:1) para corresponder à potência do 
motor e velocidade do hélice com reduções idênticas, 
tanto à proa como à ré. Esta característica é ideal para 
instalações de motor duplas, tal como um catamaran, 
com um hélice esquerdo e um hélice direito. As 
dimensões gerais são idênticas em ambas as relações. 
Como exemplo, consulte o esquema de instalação do 
motor modelo M4.17 abaixo apresentado. Outra das 
vantagens desta propulsão de coluna é a possibilidade 
de fixação da coluna invertida 180°. Isto permite que 
o motor seja instalado à frente ou atrás da unidade 
propulsora de modo à obtenção de uma maior 
flexibilidade de instalação.

Atenção: Caso seja instalado um hélice tipo bico de pato, 
recomendamos que o mesmo tenha um amortecedor, de 
modo a evitar danos ao engrenar.

Todos os motores VETUS são certificados de acordo com 
a ISO 8178-1

Kit de propulsão 
por coluna 
Todos os motores da 
gama-M podem ser 
fornecidos com um kit de 
coluna da Volvo Penta. 
A VETUS fornece um kit 
adequado para 110S, 
120S ou 120SB.

Segundo 
alternador
Os modelos de motor M4.35, 
M4.45 e M4.56 podem ser 
fornecidos com um segundo 
alternador de 110 A. Para os 
motores existentes pode ser 
encomendado um segundo 
alternador de 75 A. Entre em 
contacto com seu revendedor 
local da VETUS para obter 
mais informações. 

Os tipos de motor VETUS 
M4.35, M4.45 e VH4.65 
também estão disponíveis 
como conjuntos de potência 
ou propulsão hidráulica. 
Para obter mais informações, 
consulte as páginas 196 e 197.

Porta de incêndio
As portas de incêndio 
permitem que um extintor 
seja descarregado no espaço 
do motor, ou em qualquer 
outra área fechada. 

Especificações
•	O pulverizador pode ser 

inserido através da porta 
com toda a segurança

•	Minimiza a quantidade de 
oxigénio para que o fogo 
não aumente

•	 Fabricada em material 
sintético resistente à água 
do mar e aos UV

•	Disponível com flange em 
preto ou em branco 

Dimensões
•	Corte Ø 38 mm
•	Exterior Ø 76 mm 

Filtros
Os filtros de óleo e 
combustível de montagem 
frontal, incluindo suporte, 
estão disponíveis como 
opção da gama-M, tornando 
a manutenção o
mais conveniente possível.

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Opções
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A propulsão eléctrica VETUS tipo EP2200E/EH cumpre os  
requisitos EMC.

The diagram shows the motoring time 
(in this example) at various speeds and with 
different battery capacities.

A última versão do sistema de propulsão eléctrica VETUS, tipo EP2200E, é 
adequada para todos os barcos pequenos e leves. A mesma é muito silenciosa 
e não requere muita manutenção, visto que o motor não usa escovas de 
carbono. A propulsão eléctrica VETUS tem uma relação peso potência 
muito favorável. A baixas rotações, a eficiência deste motor sem escovas é 
consideravelmente superior do que um motor eléctrico convencional equipado 
com escovas de carbono. Uma outra característica notável do motor eléctrico 
sem escovas VETUS é o muito baixo número de rotações (máx. 1250 rpm), 
o que significa que pode ser acoplado directamente ao veio propulsor, sem 
a necessidade de uma caixa redutora a intermediar. A propulsão tem um 
elemento de refrigeração por quilha exterior com uma bomba de circulação 
eléctrica para a refrigeração. A instalação completa não tem manutenção nem 
transmite vibrações.

Sistema de propulsão eléctrica VETUS 

Instalação híbrida VETUS que permite propulsão eléctrica ou diesel
Algumas horas a usufruir de tempo de lazer e depois, no final do dia, regresse 
a casa com um pouco mais de velocidade. O motor eléctrico, potenciado pelo 
motor diesel, funciona como um dínamo, carregando as baterias para a ronda 
seguinte de propulsão eléctrica.

TIPO EP2200 (2,2 KW) só para M2.02 e M2.06.

O kit de fornecimento standard inclui
•	Motor eléctrico de 2.2 kW com regulador de velocidade 

(continuo, variável, reversível e refrigerado por água)
•	Controlo remoto eléctrico com 5 metros de cabo de ligação
•	Quatro suportes flexíveis para motor
•	Acoplamento flexível para ligação a veio propulsor de Ø 25 mm
•	 Sistema de refrigeração por quilha
•	Peso: 52 kg

Manómetro de consumo energia
É muito importante saber o estado exacto da carga da bateria 
ou do banco de baterias. O manómetro de consume de energia 
monitoriza as seguintes funções
•	Tensão; extensão de escala 0-32.6 Volts. Um alarme informa 

sobre qualquer situação de baixa tensão durante a descarga ou 
sobretensão durante o processo de carga

•	Carga da corrente de descarga; extensão de escala +/- 200 A
•	Estado de carga da bateria; extensão de escala 0-99.9% da 

capacidade nominal da bateria. A mesma pode ser definida 
pelo utilizador

•	Tempo restante para o final da descarga à média de descarga 
presente; extensão de escala 0-999 horas

 
O manómetro pode ser usado em sistemas de 12 V e 24 V. Este é 
fornecido com um shunt de 200 A e com espelhos, preto e branco. 
•	 Diâmetro do orifício: Ø 85 mm
•	 Diâmetro total: Ø 97 mm

Baterias
Para sistemas de propulsão eléctrica, a 
VETUS recomenda baterias que possam 
ser profundamente descarregadas 
inúmeras vezes (tais como as VEAGM220).

MOTORES E SISTEMAS AFINS

SPEED IN KILOMETRES/HOUR

MAX. SAILING TIME IN HOURS

Propulsão eléctrica
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FTR470 SISCO

BULFL

NLP40
Filtros de água, 
pág. 47.

Acoplamentos 
flexíveis, pág. 68.

Controlos 
remotos para 
motor, pág. 42.

Consulte os 
colectores
na pág. 85. 

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Modelo do motor M2.02 M2.06 M3.28 M4.15 M4.17 M4.55 VH4.65 VH4.80

Potência ISO3046/1 (hp/kW) 12/8.8 16/11.8 27.2/20 33/24.3 42/30.9 52/38,3 65.3/48 80.3/59

Rotação máx. (RPM) 3000 3600 3000 4000

Relação da caixa redutora 2:1 2.6:1 2:1 2.6:1 2:1 2.6:1 2:1 2.5:1 2:1 2.5:1 2:1 2,47:1 2:1 2.63:1 1.97:1 2.8:1

Sistema de propulsão lubrificado por água VETUS

* Diâm. do veio, Duplex 1-4462 25 30 35 30 35 30 35 30 40

Hélice de bronze-manganês VETUS

* 3 pás, P3B, diâmetro em polegadas 12" 15" 13" 15" 14" 16" 18" 20" 18" 20" 17" 21" a pedido 22"

* 4 pás, P4E, diâmetro em polegadas a pedido

Acoplamento flexível Vetus

* Tipo Bullflex 01 02 04 08 04 08 04 08 04 08

* Tipo Uniflex 13 16 13 16

* VETUS Drive a pedido

Filtro de água VETUS

* Diâmetro da ligação do tubo (mm) 20 25

* Filtro de água, tipo FTR470 ou FTR330 330/19 ou 470/19 330/25 ou 470/25

* Kit de instalação do filtro de água WKIT33019 WKIT33025

Filtro de combustível/separador de água VETUS

* Alim./retorno, ligação para tubos (mm) 8-8

* Filtro de combustível/separadou de água tipo 330VTEB ou 75330VTEB

Sistema de escape com injecção de água VETUS

* tubo de escape, diâmetro (mm) 40 50 60 75

* colector, tipo NLP40 / LP40 / LP340 NLP50 / L50R/S / LP350 NLP60 / LP60 NLP75 / LP75

* conjunto colector/silencioso, tipo NLP H40 NLP H50 n/a

* silencioso, tipo MP 40 MP 50 MP 60 MP 75

* pescoço de cisne, tipo LT 40 LT 50 LT 60 LT75 75

* conjunto silencioso/pescoço de cisne, tipo NLP G40 NLP G50 n/a

* saída de popa, tipo TRC..R, PV ou SV 40R / PV ou SV 50R / PV ou SV 60R / PV ou SV TRC7590R

* anti-sifonamento, tipo ASD ou AIRVENT V ou H

Controlos remotos p/ motou

* a escolher SICO(G), SISCO(G), AFSTZIJ(G), RCTOPB(G), RCTOPS(G), AFSTTOP(G)

Baterias VETUS sem manutenção

* voltagem 12

* bateria de arranque, min. Ah 55 105

* bateria de serviço, Ah a pedido

Grelhas de ventilação VETUS

* para motor, tipo ASV, SSV ou SSVL 1 x 25 2 x 20 2 x 25 2 x 40 ou
4 x 20

2 x 50 ou
4 x 30

2 x 60 ou
4 x 30/3 x 40

2 x 70 ou
2 x 30 + 2 

x 40

2 x 80 ou
4 x 40

Hélices, 
pág. 76.

Filtros de 
combustível, 
pág. 119.

Tabela de selecção de equipamento para as gamas - M e H
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Gama-VF

ESPECIFICAÇõES TéCNICAS

Todos os motores VETUS são certificados de acordo com a ISO 8178-1

Fornecido com um painel de instrumentos tipo MP34BS15A 
(pág. 105) e quatro apoios flexíveis para motor.
Opcional: controlo remoto electrónico para motor tipo EC4 (pág. 44).

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Modelo do motor VF4.140E

* Saída máx. na cambota 

 (ISO 8665)

Rpm máximas

Diâmetro x curso

Cilindrada

Número de cilindros:

Configuração

Sistema de combustão

Aspiração

Sistema eléctrico

Sistema de arranque

Sistema de refrigeração (standard) 

103 kW (140 hp) 

4000

82 mm x 90,4 mm

1910 cm3

4 em linha

Ciclo de 4 tempos, eixo de cames 
duplo, 16 válvulas

injecção indirecta

Turbocompressor com turbo de 
geometria variável

12 Volt - 115 A

Arranque eléctrico 14 Volt - 2.3 kW

refrigeração indirecta 

Sistema de lubrificação

Caixa redutora (standard)

Relação

Opções de caixa redutora

Propulsor de popa 

Peso em seco (incl. caixa redutora standard) 

Binário máximo

Ângulo máximo de inclinação de montagem

Painel de instrumentos (standard)

Certificações

Totalmente fechado, forçado 
Sistema de lubrificação  
com bomba
TM345(A)

1.45 / 2 / 2.47:1

ZF63IV 2 / 2.48:1

Bravo I, II e III

295 kg

310 Nm a 2200 rpm

10°

MP34BS15A

EU-RCD

VF4.140
103 kW / 140 HP

O desenho refere-se à versão do propulsor de popa. Solicite o desenho da versão da caixa redutora.
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VF4.170
VF4.190

125 kW / 170 HP

140 kW / 190 HP

Todos os motores VETUS são certificados de acordo com a ISO 8178-1

ESPECIFICAÇõES TéCNICAS
Fornecido com um painel de instrumentos tipo MP34BS15A 
(pág. 105) e quatro apoios flexíveis para motor.
Opcional: controlo remoto electrónico para motor tipo EC4 (pág. 44)

MOTORES E SISTEMAS AFINS

* Saída máx. na cambota 
(ISO 8665)

Rpm máximas

Diâmetro x curso

Cilindrada

Número de cilindros:

Configuração

Sistema de combustão

Aspiração

Sistema eléctrico

Sistema de arranque

Sistema de refrigeração (standard) 

125 kW (170 hp) (VF4.170E)
140 kW (190 hp) (VF4.190E)

4000

82 mm x 90,4 mm

1910 cm3

4 em linha

Ciclo de 4 tempos, duplo 
Eixo de cames, 16 válvulas

Injecção indirecta 
“Common-rail”

Turbocompressor com turbo  
de geometria variável

12 Volt - 115 A

Arranque eléctrico  14 Volt - 
2,3 kW

refrigeração indirecta 

Modelo do motor VF4.170E / VF4.190E

Totalmente fechado, forçado

Sistema de lubrificação com bomba

ZF45

2,2/2,5/3:1

TM485A 1.51 / 2.09 / 2.4:1 
ZF63IV 2/2.48:1

Bravo I, II e III

295 kg

345 Nm a 2200 rpm (VH4.170E)
370 Nm a 2200 rpm (VH4.190E)

10°

MP34BS15A

EU-RCD

Sistema de lubrificação

Caixa redutora (standard)

Relação

Opções de caixa redutora

Propulsor de popa

Peso em seco (incl. caixa redutora padrão) 

Binário máximo

Ângulo máximo de inclinação de montagem

Painel de instrumentos (standard)

Certificações

O desenho refere-se à versão da caixa redutora. Solicite o desenho da versão do propulsor de popa.
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Para obter informações mais detalhadas sobre os propulsores de popa Bravo
consulte o seu revendedor VETUS. 

VF5.220
VF5.250

162 kW / 220 HP

184 kW / 250 HP

ESPECIFICAÇõES TéCNICAS

Todos os motores Vetus são certificados de acordo ISO 8178-1 e cumprir 
os requisitos de emissão de ruído de acordo com a ISO14509.

Fornecido com um painel de instrumentos tipo MP34BS15A 
(pág. 105) e quatro apoios flexíveis para motor.
Opcional: controlo remoto electrónico para motor tipo EC4 (pág. 44)

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Sistema de lubrificação

Caixa redutora (standard)

Relação

Opções de caixa redutora

Propulsor de popa

Peso em seco (incl. caixa redutora padrão) 

Binário máximo

Ângulo máximo de inclinação de montagem

Painel de instrumentos (standard)

Certificações

Totalmente fechado, forçado 

Sistema de lubrificação com bomba

ZF45

2.2 / 2.5 / 3:1

TM485A 1.51 / 2.09 / 2.4:1
ZF63IV 2 / 2.48:1

Bravo I, II e III

305 kg

416 Nm a 2500 rpm (VF5.220E)
450 Nm a 2600 rpm (VF5.250E)

10°

MP34BS15A

EU-RCD

* Saída máx. na cambota
(ISO 8665) 

Rpm máximas

Diâmetro x curso

Cilindrada

Número de cilindros:

Configuração

Sistema de combustão

Aspiração

Sistema eléctrico

Sistema de arranque

Sistema de refrigeração (standard) 

162 kW (220 hp) (VF5.220E)
184 kW (250 hp) (VF5.250E)

4200

82 mm x 90,4 mm

2387 cm³

5 em linha

Ciclo de 4 tempos, eixo de cames 
duplo, 20 válvulas

Injecção directa, “common-rail”

Turbocompressor com turbo de 
geometria variável

12 Volt - 115 A

Arranque eléctrico 14 Volt - 2.3 kW

refrigeração indirecta 

Modelo do motor VF5.220E / VF5.250E

Gama-VF

O desenho refere-se à versão do propulsor de popa. Solicite o desenho da versão da caixa 
redutora.
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FTR470

BULFL

MV

Filtros de combustível, 
pág. 119.

Filtros de água, pág. 47.

Acoplamentos flexíveis, 
pág. 68.

Colectores, pág. 95.

Tabela de selecção de equipamento para a gama-VF

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Modelo do motor VF4.140E VF4.170E / VF4.190E VF5.220E VF5. 250E

Potência ISO3046/1 (hp/kW) 140/103 170/125 / 190/140 220/162 250/184

Rotação máx. (RPM) 4000 4000 4200

Relação da caixa redutora 1,54:1 2:1 2,47:1 1,26:1 1,51:1 2:1 2,5:1 3:1 1,26:1 1,51:1 2:1 2,5:1 3:1 1,26:1 1,51:1 2:1 2,5:1 3:1

Sistema de propulsão lubrificado por água VETUS

* Diâm. do veio, Duplex 1-4462 30 35 30 35 40 35 40 45 35 40 45

Hélice de bronze-manganês VETUS

* 4 ou 5 pás sob consulta

Acoplamento flexível VETUS

* Tipo Bullflex 8 12 8 8/12 12 12/16 8 12 16 8 12 16 32

Falange intermédia de ligação da caixa redutora ao acoplamento VETUS

* tipo, apenas para caixas redutoras TM TM345(A): 
CT50086 TM485(A): CT50009 TM485(A): CT50009 TM485(A): CT50009

*  tipo, apenas para caixas redutoras ZF (não 
apto p/ V-drive) ZF45: CT50068 ZF45A: CT50009 ZF45(A): CT50068(CT50009) ZF45(A): CT50068(CT50009)

*  tipo, apenas para caixa de velocidade ZF e 
Bullflex 32 n/a ZF45: CT50069

Filtro de água VETUS

* Diâmetro da ligação do tubo (mm) 32mm

* Filtro de água, tipo FTR470 ou FTR330 FTR47032 ou 330/32

* Kit de instalação do filtro de água WKIT33032

Filtro de combustível/separador de água VETUS

* Alim./retorno, ligação para tubagem (mm) 8-8 mm

* Filtro de combustível/separador de água, tipo 75340VTEB ou 340VTEB

Sistema de escape com injecção de água da VETUS

* tubo de escape, diâm. (mm) 90

* colector, tipo NLP /MV/MF ou MGP

* pescoço de cisne, tipo LT9090

* saída de popa, tipo TRC 90SV/PV/TC90

* anti-sifonamento, tipo ASD ou AIRVENT V ou H

Controlo remoto VETUS 

* tipo Quer os controlos mecânicos quer os controlos electrónicos Série 3500 podem ser utilizados com os motores Vetus Gama F

Baterias VETUS sem manutenção

* voltagem 12V

* bateria de arranque, min. Ah min. 120 Ah, max. 200 Ah

* bateria de serviço, Ah Sob consulta

Grelhas de ventilação VETUS

* por motor, tipo ASV, SSV ou SSVL 4 x 70 2 x 80 + 2 x 90 / 2 x 90 
+ 2 x 100 2 x 100 + 2 x 125 4 x 125

Sensor de temperatura
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Alta potência e binário, baixas rotações, robustez, fiabilidade, alta 
qualidade e durabilidade de construção são as principais características 
destes motores marítimos a diesel da gama-D da VETUS.

•	Os motores da gama-D da VETUS de 114 hp (84 kW) são adequados 
para accionar os sistemas hidráulicos a bordo. São fornecidos de 
fábrica com uma Tomada de Força (PTO), com excepção dos modelos 
DT4.70 e DTA4.85, ao qual uma flange opcional e um motor hidráulico 
podem ser facilmente ligados. A potência hidráulica resultante pode 
ser usada para accionar uma hélice de proa e popa, um guincho, um 
dispositivo de baixar o mastro, uma direcção assistida, estabilizadores 
e muitas outras aplicações.

•	Os motores da gama-D da VETUS de 114 HP a 210 HP estão disponíveis 
em duas versões: controlo mecânico ou electrónico. A versão 
electrónica oferece maior eficiência de combustível.

•	Como opção pode ser fornecido um alternador maior e/ou um 
segundo alternador. A partir de 114 hp (84 kW), estes podem ser 
fornecidos como 12 ou 24 Volt e em versões pólo único ou duplo.

•	Todos os motores da gama-D da VETUS são fornecidos com uma 
cobertura da correia de tracção dianteira para protecção pessoal.

Options

Kit de filtro de óleo remoto
Quando o espaço de instalação é apertado, muitas vezes é difícil alcançar o filtro 
de óleo do motor para a manutenção de rotina. Para os motores VETUS DT4.70 
e DTA4.85, oferecemos um kit de filtro de óleo remoto, que permite que o filtro 
existente seja transferido para uma posição mais acessível.

Disponível para os seguintes motores

Gama-D

APRESENTAÇÃO DA GAMA-D

Controlo electrónico do motor
Disponível para os modelos DT(A)44 até ao DT(A)66. O controlo 
electrónico do motor (EMR) controla e monitoriza as seguintes 
funções do motor: pressão de ar de admissão e de nível de óleo 
baixo, temperatura elevada da água de refrigeração elevada 
e do ar de admissão, velocidades altas e baixas do motor, bem 
como a regulação rápida e precisa do controlo de potência. 
Através da ligação CAN BUS, as seguintes informações podem 
ser lidas electronicamente: potência, RPM do motor, consumo de 
combustível, temperatura do óleo e da água e pressão do óleo e 
da carga de ar. Através da combinação de um motor controlado 
por EMR com uma caixa redutora operada electricamente, todos 
os cabos de envio/recepção mecânica podem ser eliminados e o 
motor pode ser controlado utilizando um comando electrónico 
CE4 ou RECO da VETUS. Quando o sistema hidráulico é aplicado, 
são é possível fazer ajustes precisos à velocidade e potência 
através do sistema EMR.

MOTORES E SISTEMAS AFINS

SET0213

DT4.70

DTA4.85

Especificações técnicas

Voltagem 
12 and 24 V 
(voltage range 10 – 36 V)

Temperatura ambiente Range - 40 to 85°C

Informação dos instrumentos via CAN bus protocol, SAE-J1939

Controlos electrónicos para motores 

Voltagem 0.5 - 4.5 V

CAN BUS SAE-J1939

PWM 
Frequência 100 Hz,
5 - 95% de sinal
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Gama-D

Fornecido com um painel de instrumentos tipo MP34BS12A (pág. 105) e quatro 
apoios flexíveis para motor tipo IM350.

DT4.70
DTA4.85

50 kW / 68 HP

62 kW / 85 HP

ESPECIFICAÇõES TéCNICAS

MOTORES E SISTEMAS AFINS

* Saída máx. no volante de inércia 
  (ISO 3046-1) 

* Saída máx. no veio propulsor 
  (ISO 3046-1)

Rpm máximas

Diâmetro x curso

Cilindrada

Número de cilindros:

Sistema de combustão

Taxa de compressão

Ordem de ignição

Aspiração

Sistema eléctrico

Sistema eléctrico opcional

Sistema de refrigeração (standard)

50 kW (68 hp) (DT4.70)
62 kW ( 85 hp ) (DTA4.85)

49 kW (67 hp) (DT4.70)
60 kW ( 83 hp ) (DTA4.85)

2800 (DT4.70)
3000 (DTA4.85)

90 x 90 mm

2290 cm3 

4 em linha

Injecção indirecta

18:1 (DT4.70)
17:1 (DTA4.85)

1-3-4-2

turbocompressor

12 Volt - 90 A

12 Volt - 130 A

refrigeração indirecta 
(refrigeração de quilha opcional)

Modelo do motor DT4.70 / DTA4.85

Caixa redutora (standard)

Relação

Opções de caixa redutora

Peso em seco (incl. caixa redutora 
standard) 

Binário máx. a 1550 rpm

Consumo de combustível a 2500 rpm

Ângulo máximo de instalação (à ré)

Ângulo máximo de inclinação lateral 
(Contínuo) 

Ângulo máximo de inclinação lateral
 (máx. de 5 minutos)

Altura de aspiração da bomba de combustível

Kit de ligação para termoacumulador

Painel de instrumentos (standard)

Alarmes luminosos e alarme sonoro para

Luz de controlo para

Protecção do circuito eléctrico

Certificações

TM345(A)

2 / 2.47:1

ZF25 1.97 / 2.8:1 (DT4.70)
ZF25A 1.93 / 2.29 / 2.71:1 
(DTA4.85)

292 kg kg (DT4.70)
298 kg (DTA4.85)

197 Nm / 2.000 rpm (DT4.70)
263 Nm / 1.500 rpm (DTA4.85)

273 g / kW.h (DT4.70)
242 g / kW.h (DTA4.85)

15°

25°

30°

1.5 m  

opcional

MP34BS12A

pressão do óleo, temperatura 
(refrigeração e exaustão),                                                                      
corrente de carga

preaquecimento

fusível de 10 A (lento)

EU-RCD, BSOII

DT4.70

DTA4.85

* De acordo com a ISO 8665
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DTA44DTA44

Gama-D

D(E)T44

ESPECIFICAÇõES TéCNICAS
Fornecido com um painel de instrumentos tipo MP34BS12A (pág. 105) 
e quatro apoios flexíveis para motor tipo LMX140 (pág. 47)

MOTORES E SISTEMAS AFINS

D(E)TA44
103 kW / 140 HP

84 kW / 114 HP

* Saída máx. no volante de inércia

(ISO 3046-1)

* Saída máx. no veio propulsor

(ISO 3046-1)

Rpm máximas

Diâmetro x curso

Cilindrada

Número de cilindros:

Sistema de combustão

Taxa de compressão

Ordem de ignição

Aspiração

Sistema eléctrico

84 kW (114 hp) (DT44)

103 kW (140 hp) (DTA44)

80.1 kW (109.5 hp) (DT44)

98.9 kW (134.4 hp) (DTA44)

2500

101 mm x 126 mm

4038 cm3

4 em linha

Injecção indirecta

18.4:1

1-3-4-2

Turbocompressor (DT44) 

após refrigeração (DTA44) 

12 Volt - 115 A

Modelo do motor DT44 / DTA44

Sistema de refrigeração (standard) 

Caixa redutora (standard)

Relação

Opções de caixa redutora

Peso em seco (incl. caixa redutora padrão) 

Binário máximo

Consumo de combustível a 2500 rpm

Ângulo máximo de instalação (à ré)

Ângulo máximo de inclinação lateral 

 (Contínuo)

Kit de ligação para termoacumulador

Painel de instrumentos

Protecção do circuito eléctrico

refrigeração indirecta (refrigeração

de quilha opcional para DT44)

ZF45

2.2 / 2.5 / 3:1

ZF45A 1.51 / 2.03 / 2.44:1

513 kg (DT44)

532 kg (DTA44)

380 Nm a 1500 rpm (DT44)

480 Nm a 1500 rpm (DTA44)

208 g / kW.h(152 g/hp.h) (DT44)

202 g / kW.h (146 g/hp.h)(DTA44)

15°

30°

opcional

MP34BS12A

fusível de 10 A (lento)

FUEL STOP POWER RATING
1 SPECIAL LIGHT DUTY
2 LIGHT DUTY

FUEL STOP POWER RATING
1 SPECIAL LIGHT DUTY
2 LIGHT DUTY

* De acordo com a ISO 8665



Creators of Boat Systems 39

Gama-D

MOTORES E SISTEMAS AFINS

D(E)TA66
125 kW / 170 HP

155 kW / 210 HP

Modelo do motor DT66 / DTA66

125 kW (170 hp) (DT66)
155 kW (210 hp) (DTA66)

120 kW (163.2 hp) (DT66)
148.8 kW (201.6 hp) (DTA66)

2500 

101 mm x 126 mm

6057 cm3 

6 em linha

Injecção indirecta

18.4:1 

1-5-3-6-2-4 

Turbocompressor. Turbocompressor, 
após refrigeração para DTA66. 

12 Volt - 115 A

* Saída máx. no volante de inércia

(ISO 3046-1)

* Saída máx. no veio propulsor 

(ISO 3046-1)

Rpm máximas 

Diâmetro x curso

Cilindrada

Número de cilindros:

Sistema de combustão

Taxa de compressão

Ordem de ignição

Aspiração

Sistema eléctrico

refrigeração indirecta (refrigeração de 
quilha opcional para DT66)

ZF45 (DT66)
ZF63 (DTA66)

2.2 / 2.5 / 3:1 (DT66)
1.51 / 1.93 / 2.5 / 2.78:1 (DTA66)

ZF45 A 1.51 / 2.03:1 
F63 A 1.22 / 1.56 / 2.04:1 (DT66)
ZF63 A  1.56 / 2.04 / 2.52:1 

652 kg (DT66)
657 kg (DTA66)

630 Nm a 1500 rpm (DT66)
740 Nm a 1500 rpm (DTA66)

208 g / kW.h (152 g / hp.h) (DT66)
202 g / kW.h (146 g / hp.h) (DTA66)

15° 

30° 

opcional  

MP34BS12A

fusível de 10 A (lento) 

Sistema de refrigeração (standard) 

Caixa redutora (standard)

Relação

Opções de caixa redutora

Peso em seco 

(incl. caixa redutora standard)

Binário máximo

Consumo de combustível  
a 2500 rpm

Ângulo máximo de instalação

(à ré)
Ângulo máximo de inclinação lateral

(Contínuo)

Kit de ligação para o termoacumulador

Painel de instrumentos

Protecção do circuito eléctrico

Fornecido com um painel de instrumentos tipo MP34BS12A (pág. 105) 
e quatro apoios flexíveis para motor tipo LMX210 (pág. 47)

D(E)T66

ESPECIFICAÇõES TéCNICAS

FUEL STOP POWER RATING
1 SPECIAL LIGHT DUTY
2 LIGHT DUTY

FUEL STOP POWER RATING
1 SPECIAL LIGHT DUTY
2 LIGHT DUTY

* De acordo com a ISO 8665
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Gama-D

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Modelo do motor DT67

* Saída máx. no volante de inércia

(ISO 3046-1)

* Saída máx. no veio propulsor

(ISO 3046-1)

Rpm máximas

Diâmetro x curso

Cilindrada

Número de cilindros:

Sistema de combustão

Taxa de compressão

Ordem de ignição

Aspiração

Sistema eléctrico

Sistema de refrigeração (standard) 

170 kW (231 hp) 

163 kW (222 hp)

2600

108 mm x 130 mm

7140 cm3

6 em linha

Injecção indirecta

17.6:1

1-5-3-6-2-4

turbocompressor

12 Volt - 115 A

refrigeração indirecta 
(refrigeração de quilha opcional)

ZF63A

1.56 / 2.04:1

ZF63 1.51 / 1.93 / 2.5 / 2.78:1

777 kg

755 Nm

200 g / kW.h(146g / hp.h) 

15°

30°

opcional

MP34BS12A

fusível de 10 A (lento)

EU-RCD

Caixa redutora (standard)

Relação

Opções de caixa redutora

Peso em seco (incl. caixa redutora padrão) 

Binário máximo

Consumo de combustível a 2500 rpm

Ângulo máximo de instalação (à ré)

Ângulo máximo de inclinação lateral

 (Contínuo)

Kit de ligação para termoacumulador

Painel de instrumentos

Protecção do circuito eléctrico

Certificação 

DT67
170 kW / 231 HP

FUEL STOP POWER RATING
1 SPECIAL LIGHT DUTY
2 LIGHT DUTY

ESPECIFICAÇõES TéCNICAS
Fornecido com um painel de instrumentos tipo MP34BS12A (pág. 105) 
e quatro apoios flexíveis para motor tipo LMX140 (pág. 47)

* De acordo com a ISO 8665
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MGPFTRF470

VDR

75330VTEB

Tabela de selecção de equipamentos para a gama-D

Filtros de água, pág. 47.

Acoplamentos flexíveis, 
pág. 66.

Filtros de 
combustível, 
pág. 118.

Colectores, pág. 92.

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Modelo do motor DT4.70 DTA 4.85 DT 44 DTA 44 DT 66 DTA 66 DT67

Potência ISO3046/1 (hp/kW) 70/50 85/62 114/84 140/103 170/125 210/155 231/170

Rotação (RPM) 2800 3000 2500 2600

Relação da caixa redutora 1,97:1 2,8:1 1,97:1 2,8:1 2,2:1 2,5:1 2,2:1 2,5:1 2,2:1 2,5:1 1,93:1 2,5:1 1.93:1 2,78:1

Sistema de propulsão lubrificado por água VETUS

* Diâm. do veio, Duplex 1-4462 35 40 45 50 45 50

Hélice de bronze-manganês VETUS

* 3 ou 4 pás sob consulta

Acoplamento flexível VETUS

* Tipo Bullflex: 08 12 16 32

Falange intermédia de ligação da caixa redutora e o acoplamento VETUS

* tipo, apenas para caixa redutoras ZF ZF25(A): CT50082 ZF45A: CT50009 ZF45: CT50068 Bullfl16: CT50009 Bullfl 32: CT50065

* VETUS Drive sob consulta

Filtro de água da VETUS

* Diâmetro da ligação do tubo (mm) 25 32

* Filtro de água, tipo FTR470 ou FTR330 330/25 ou 470/25 330/32 ou 470/32

* Kit de instalação do filtro de água WKIT33025 WKIT33032

Filtro de combustível/separador de água VETUS

* Alim./retorno, ligação para tubagem (mm) 8-8 12-10

* Filtro de combustível/separador de água, tipo 330VTEB ou 75100VTE

75330VTEB ou WS720

Sistema de escape com injecção de água VETUS

* tubo de escape, diâm.(mm) 75 90 100 125

* colector, tipo NLP75 ou LP75 NLP ou MF/
MGP MF ou MGP 

* silencioso, tipo MP 75 MP 90 MP 100 n/a

* pescoço de cisne, tipo LT 7575 LT 9090 LT 102 LT 127

* saída de popa, tipo TRCR / PV ou SV TC / TRC ou SV

* anti-sifonamento, tipo ASD ou AIRVENT V ou H

Controlo remoto de motor VETUS

* a escolher RECO1/2(preto), RECO1S/2S(prata), RCTOPS, RCTOPTS, RCTOPB, RCTOPTB, AFSTTOP, AFSTTOPT

Baterias VETUS sem manutenção

* voltagem 12

* bateria de arranque, min. Ah 105

* bateria de serviço, Ah sob consulta

Grelhas de ventilação VETUS

* por motor, tipo ASV, SSV ou SSVL 2 x 70 2 x 90 4 x 60 4 x 70 2 x 80 + 2 
x 90 4 x 50 + 4 x 60 8 x 60
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SICO SICOG

SISCO SISCOG

RCTOPTS RCTOPTSG

RCTOPS RCTOPSG

Tipo SICO
Controlo remoto de alavanca única da VETUS 
para montagem lateral com alavanca de aço 
inox (AISI 316) e respectiva caixa.
Os cabos podem ser instalados na horizontal 
e na vertical.

Dimensões
147 x 127 x 85 x 200 mm
(c x l x a x compr. da
alavanca do centro).
Comprimento do mecanismo:
243 mm ao centro.

Tipo SISCO
Controlo remoto de alavanca única 
da VETUS para montagem lateral 
com alavanca de aço inox (AISI 316) 
e respectiva caixa.
Os cabos podem ser instalados
na horizontal e na vertical.

Dimensões
142 x 122 x 85 x 200 mm
(c x p x a x compr. alavanca
ao centro).
Comprimento de mecanismo:
243 mm a partir ao centro.

Todos os controlos remotos (excepto o tipo AFST) têm um interruptor de segurança que evita 
que o motor arranque, enquanto a caixa redutora estiver engrenada.
Os controlos com um botão vermelho também se fornecem com um botão preto.

Controlo remoto mecânico para motor

Tipo RCTOPTS
Controlo remoto de alavanca única da 
VETUS para montagem de topo. A caixa e as 
alavancas são fabricadas em aço inox polido
de alto brilho (AISI 316).

Dimensões
162 x 200 x 237 mm.
(c x p x a) inclui alavanca
Comprimento do
mecanismo: 208 mm.

Tipo RCTOPS
Controlo remoto de alavanca única da VETUS 
para montagem de topo. A caixa e a alavanca 
são fabricadas em aço inox polido de alto 
brilho (AISI 316).

Dimensões
162 x 104 x 237 mm.
(c x p x a) inclui alavanca 
Comprimento
do mecanismo: 208 mm.

MOTORES E SISTEMAS AFINS
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AFSTTOPT

AFSTZIJ

AFSTTOP

RCTOPTB RCTOPTBG

RCTOPB RCTOPBG

Controlo remoto mecânico para motor

Tipo AFSTTOPT
Controlo por alavanca única da 
VETUS para montagem no topo com 
caixa em plástico e manivela.

Especificações
•	Comprimento 154 mm 
•	 Largura 208 mm 
•	Altura  238 mm 
•	Montagem no topo para 2 motores 

Tipo AFSTZIJ
Controlo por alavanca única da 
VETUS para montagem lateral com 
caixa em plástico e manivela.

Especificações
•	Comprimento 138 mm 
•	 Largura 110 mm   
•	Altura   78 mm 
•	Montagem lateral para 1 motor
•	 Ideal para embarcações à vela

Caixas de plástico preto/prateado com alavancas de metal e plástico preto
(sem interruptor de segurança neutro)

Type RCTOPTB
Com caixa de alumínio fundido e 
alavancas em aço inox (AISI 316).

Dimensões
•	Comprimento 162 mm 
•	 Largura 200 mm 
•	Altura  237 mm 
•	Comprimento do mecanismo 208 mm 
•	Montagem no topo para 2 motores 

Tipo RCTOPTB
Com caixa de alumínio fundido e 
alavancas em aço inox (AISI 316).

Dimensões
•	Comprimento 162 mm 
•	 Largura 104 mm 
•	Altura  237 mm 
•	Mechanism depth 208 mm 
•	Montagem no topo

Tipo AFSTTOP
Controlo por alavanca única da 
VETUS para montagem no topo 
com caixa em plástico e manivela

Especificações
•	Comprimento 154 mm 
•	 Largura 118 mm  
•	Altura   238 mm 
•	Montagem no topo  

para 1 motor

MOTORES E SISTEMAS AFINS
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Controlo remoto eletrónico para motor

MOTORES E SISTEMAS AFINS

A VETUS tem uma nova alavanca de controlo electrónica para 
motores, de alta qualidade, para barcos a motor e veleiros. Esta 
alavanca de controlo, de aplicação universal, é fabricada em aço 
inox e está equipada com a mais avançada tecnologia.
•	 Fácil instalação e configuração
•	Comunicação mútua feita via protocolo CANBUS
•	Adequado para instalações de motores mecânicos
•	Adequado para sistemas de motores mecânicos/electrónicos
•	Adequado para motores totalmente electrónicos
•	Adequado para caixas red. Hidráulicas, mecânicas e propulsão 

por coluna
•	Adequado para operar 1 ou 2 motores à prova de água (IP67)
•	Controlo de alavanca idêntico, tanto para estações de controlo 

básicas, quer para as adicionais
•	Vários pontos de operação possíveis (opcional)
•	Adequado para controlo de válvula de marcha lenta (opcional)
•	Adequado para controlar o trim ou o hélice de proa (opcional)
•	A caixa é fabricada em aço inox polido à mão (AISI316)
•	o EC4 cumpre com requisitos EMC

Este controlo remoto para motor pode ser utilizado 
com motores e caixas redutoras controladas eléctrica 
e/ou mecanicamente. Peça mais informações ao seu 
agente Vetus.

O modelo EC3 é o predecessor do EC4. A caixa exterior é fabricada 
em materiais compósitos. Todas as outras especificações técnicas são 
idênticas às do EC4.

Tipo EC3

Tipo EC4
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ECS

Os controlos electrónicos de motor RECO da VETUS desenvolvidos 
pela Rexroth provaram ser extremamente fiáveis e populares ao 
longo dos anos. Actualmente, com base na experiência do cliente 
e na tecnologia em constante evolução, a VETUS introduz a 
próxima geração de controlos electrónicos de motor: tipo ECS

O ECS cumpre os mais altos padrões de qualidade e produção e 
fornece aos operadores a máxima fiabilidade, como comprovado 
pelos testes de resistência com 1 milhão de actuações da alavanca. 
Possuem instalação plug-and-play e um funcionamento fácil com 
um design único e uma extensa gama de opções. O tipo ECS pode 
ser usado para controlar aplicações de motor único ou duplo 
até quatro estações de controlo. O controlo do equipamento 
de marcha lenta está disponível opcionalmente. O sistema está 
projectado para pequenas embarcações de recreio e de serviço 
e é compatível com todos os tipos comuns de motor e inversores 
de marcha. O hardware tem origem em aplicações automotivas 
comprovadas. A tecnologia bem estabelecida CAN-bus garante 
uma comunicação fiável entre todos os componentes. 
O autodiagnóstico sofisticado informa o operador do estado de 
funcionamento actual e é fornecido um registo de alarmes para 
avaliação posterior.

Design - combinação de estética com funcionalidade
•	Aspecto intemporal
•	 Fácil de integrar
•	Retroiluminação

Experiência do utilizador
•	 Servidor da web por Wi-Fi para diagnósticos
•	Configuração automática
•	 Ícones independentes do idioma
•	 Instalação plug and play

Segurança
•	Componentes BOSCH comprovados 
•	Compatibilidade ABYC 
•	 Sensor Hall de reserva

Tipo ECS

Controlo remoto eletrónico para motor

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Sistema de controlo electrónico do motor 1 
Motor 

2 
Motores

1
Motor

2
Motores

1
Motor

2
Motores

1
Motor

2
Motores Opcional

Método de controlo: Actuação da caixa redutora / acelerador
M = Mecânico, E = Eléctrico

M/M M/M M/E M/E E/M E/M E/E E/E

Por cabeça 
de comando 

adicional 
Máx. total de 
unidades = 4 

ECS Cabeça de controlo 1 motor ECSH1 1 xx 1 xx 1 xx 1 xx +1/+2/+3

Cabeça de controlo ECS para 2 motores ECSH2 xx 1 xx 1 xx 1 xx 1 +1/+2/+3

ECS Unidade de controlo único (incl. cablagem eléctrica ECU) ECSSC 1 xx 1 xx 1 xx 1 xx

ECS Unidade de controlo dupla (incl. cablagem eléctrica ECU) ECSTC xx 1 xx 1 xx 1 xx 1

ECS Cabo de controlo de alimentação, alimentação dupla, 10m/20m ECSPC10II / ECSPC20II 1 1 1 1 1 1 1 1

Actuador ECS, 12/24V ECSA12/24 2 4 1 2 1 2 xx xx

ECS Cabo envio/recepção, curso 76mm,  2m/3m ECSPPC762 2 4 1 2 1 2 xx xx

ECS Kit de ligação para cabo envio/recepção ECSPPCMK 2 4 1 2 1 2 xx xx

ECS Cabo de alimentação do actuador, 10/20m ECSPC10/20 2 4 1 2 1 2 xx xx

ECS Cabo Bus, 5/10/15/20/30m ECSBC05/10/15/20/30 3 5 2 3 2 3 1 1 +1/+2/+3

ECS Resistência terminal ECSBTR 2 2 2 2 2 2 xx xx

ECS Cabo de controlo da caixa redutora sem conector, 10m (a) ECSGCM10 xx xx 1(a/b) 2(a/b) xx xx 1(a/b) 2(a/b)

ECS Cabo de controlo da caixa redutora, electroválvula, 5/10m (b) ECSGCSV5/10 xx xx 1(a/b) 2(a/b) xx xx 1(a/b) 2(a/b)

ECS Cabo eléctrico do acelerador 4-20mA, 10/20m (c) ECSTC4210/20 xx xx xx xx 1(c/d/e) 2(c/d/e) 1(c/d/e) 2(c/d/e)

ECS Cabo eléctrico do acelerador, 0-5V, 10/20m (d) ECSTC0510/20 xx xx xx xx 1(c/d/e) 2(c/d/e) 1(c/d/e) 2(c/d/e)

ECS Cabo eléctrico do acelerador, PWM, 10/20m  (e) ECSTPW10/20 xx xx xx xx 1(c/d/e) 2(c/d/e) 1(c/d/e) 2(c/d/e)

ECS Cabo opcional para protecção do sistema de arranque, 10m ECSCSI10 0=1 0=2 0=1 0=2 0=1 0=2 0=1 0=2

ECS Cabo opcional para protecção do sistema de arranque,  
paragem de segurança e ralenti acelerado, 10m

ECSCSIC10 0=1 0=2 0=1 0=2 0=1 0=2 0=1 0=2

ECS Cabo opcional para interface de monitorização e alarme, 10m ECSCAM10 0=1 0=2 0=1 0=2 0=1 0=2 0=1 0=2

ECS Cabo opcional para interruptor de controlo remoto de ligar/desligar, 20m ECSPCI20 0=1 0=1 0=1 0=1 0=1 0=1 0=1 0=1

xx = Não aplicável
(a/b/c/d/e) = Seleccionar o cabo correcto
O = Opcional 

NOVO
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DSKITF

KOGELGEWR KABELKL DC

DS

CABLF

Unidades de estação dupla tipo DS

Maneta de potência do DS-KIT
(adequado para controlo de acelerador).

Tipo LF “baixa fricção”
Este cabo de elevada qualidade tem um núcleo de fios 
monofilamentares para uma força soberba e flexibilidade. 
O núcleo tem uma manga sintética estriada que garante 
que o contacto com a estrutura exterior seja mínimo. Por 
conseguinte, os cabos tipo LF são ideais para longas e 
complicadas aplicações e para instalações de estação dupla. 
Este pode ser utilizado com controlos remotos para motor da 
VETUS, Morse, Teleflex, Ultraflex e outras. Comprimentos entre 
0.5 e 10 metros de meio em meio metro metro.

Especificações
•	Comprimentos de 0.5 a 10 mm com medidas de meio em 

meio metro
•	Comprimentos até 17 m disponíveis a pedido
•	Curso nominal: 75 mm
•	Raio de curvatura mínimo: 165 mm
•	Extremidades roscadas 10-32 UNF para tirante standard
Curso: 76,2 mm (3”)
Rosca: 10-32 UNF

Estas combinam a acção do controlo da alavanca única de uma das duas estações de comando e oferecem uma única saída para a 
maneta do acelerador do motor ou a alavanca da caixa redutora. São necessárias duas unidades de estação dupla por motor, uma para 
a caixa redutora (tipo UNIDADE DS) e uma para a maneta de acelerador (tipo DS-KITF).

Unidade-DS  
(Caixa redutora)

Cabos de comando

Controlo de corte  
tipo DC 
Para utilizar com os cabos 
VETUS.

Especificações
•	 Livre de corrosão
•	 Suporte de montagem 

a 30º
•	 Fácil instalação tanto 

na horizontal como na 
vertical

Rótulas e abraçadeiras 
Podem-se fornecer juntas esféricas, e abraçadeiras para cabos VETUS.

Junta esférica Abraçadeira p/ cabos

MOTORES E SISTEMAS AFINS
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Todos os filtros de água de arrefecimento VETUS têm uma tampa transparente, permitindo uma fácil inspecção do filtro 
sem o desmontar. A limpeza do filtro é feita de forma rápida e fácil, devido à grande superfície activa. Contudo, o filtro 
necessita frequentemente de ser limpo.

Tipo FTR470
O filtro pode ser facilmente montado 
utilizando o suporte fornecido e pode  
ser rodado a 360° para alinhar as  
ligações dos tubos. A abraçadeira de  
aço inox polido fica fixa. A tampa é  
amovível de um modo simples,  
desenroscando uma porca de orelhas  
central.

Materiais
•	Caixa exterior: Polipropileno GF
•	Elemento de filtro: HD Polipropileno
•	Tampa:  Polipropileno GF/ 

Policarbonato
•	 Suporte de fixação: Aço inox

Tipo FTR140
Este filtro de água encontra-se disponível 
para três medidas de tubos. 

Materiais
•	Caixa exterior: Polipropileno GF
•	Elemento de filtro: HD Polietileno
•	Tampa:  Estirol/Acrilnitril 

SAN

Tipo FILTER150
Este filtro de água é adequado para  
um diâmetro de tubo.

Materiais
•	Caixa exterior: Polipropileno GF
•	Elemento de filtr: Poliamida
•	Tampa: A.B.S

Also ideal for use with shower drain pumps

Tipo FTR330
Este filtro de água encontra-se 
disponível para seis diâmetros  
de tubos.

Materiais
•	Compartimento: Polipropileno GF
•	Elemento de filtro: HD Polietileno
•	Cobertura:  Estirol/Acrilnitril 

SAN

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Filtros de água de arrefecimento

Ø interno
tubo Caudal recomen  

dado l/min.
mm polegadas

12,7 1/2 23

15,9 5/8 35

19,1 3/4 51

Ø interno
tubo Caudal recomen  

dado l/min.
mm polegadas

28,5 11/8 114

Ø interno
tubo Caudal recomen  

dado l/min.
mm polegadas

12,7 1/2 23

15,9 5/8 35

19,1 3/4 51

25,4 1 91

31,8 11/4 143

38,1 11/2 200

Ø interno
tubo Caudal recomen  

dado l/min.
mm polegadas

12,7 ½ 23

15,9 5/8 35

19,1 ¾ 51

25,4 1 91

31,8 1¼ 143

38,1 1½ 200



Want to know more? Visit www.vetus.com48

119 143
ø 228

ø D

ø
 D

30
6

16
3

16
0

29
7

ø172

D

D

90 95

FTR1900

FTR1320

FTR525

ø210

165

22
5,

50
17

8,
50 D

D

Tipo FTR1900
Disponível para 2 diâmetros de ligação.
O filtro 1900 é fornecido com suportes de
montagem ajustáveis para instalação na
antepara.

Materiais
•	Caixa: polietileno
•	Elemento de filtro: aço inoxidável
•	Cobertura: acrílica
•	 Suporte de fixação: aço inox

Tipo FTR1320
Disponível para 3 diâmetros. O filtro  
de água tipo 1320 é fornecido com 
suportes ajustáveis para montagem  
nas antepara.

Materiais
•	Compartimento: Polipropileno GF
•	Elemento de filtro: Polipropileno
•	Cobertura: A.B.S.
•	 Suporte de fixação: aço inox

Tipo FTR525
Disponível para ligações G 11/2; 
 caixa em aço inox (AISI316L) e 
elemento filtrante. Um conjunto 
de suportes de montagem (não 
apresentado) pode ser fornecido  
a pedido. Ver lista de preços.

Materiais
•	Caixa exterior: aço inox
•	Elemento filtrante: aço inox
•	Tampa: acrilico
•	 Suporte de fixação: aço inox

Filtros de água de arrefecimento

D Ø interno
tubo

Caudal 
recomen  

dado l/min.mm polegadas

G 11/2 38 11/2 205

G 2 50 2 365

G 21/2 63 21/2 570

D Ø interno
tubo

Caudal 
recomen  

dado l/min.mm polegadas

G 21/2 63 21/2 570

G 3 76 3 820

D Ø interno
tubo

Caudal 
recomen  

dado l/min.mm polegadas

G 11/2 38 11/2 205

MOTORES E SISTEMAS AFINS
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MWHOSE

BISEP19

CONN330

Tipo MWHOSE
Especificações
•	Aspiração e transporte de água de refrigeração do exterior  

(tais como, ligação de passa cascos, filtro de água de refrigeração, bomba de água de refrigeração)
•	Transporte de água de refrigeração quente (por ex., entre o motor e o refrigerador de quilha)
•	Tubo de água de refrigeração
•	Adequado para sucção e pressão
•	Adequado para água doce ou água salgada
•	Adequado para todos os líquidos de refrigeração
•	Resistente a temperaturas entre -30°C e +120°C
•	 Fabricado em borracha EPDM, com reforço em tecido sintético e espiral de aço
•	Pressão de funcionamento: máximo de 2,5 Bar
•	Adequado para utilização como tubo de escape

Tubo de água de refrigeração

Tipo BISEP
Este separador VETUS recolhe e retém óleo e sujidade da água de esgoto. O elemento filtrante é substituível e tem uma 
capacidade de 320 grama, sendo esta a quantidade média de óleo em 8000 litros de água de esgoto. Este filtro remove 95% 
de óleo da água de esgoto com um nível de contaminação máximo de 300 mg/l (p.p.m.) A bomba de esgoto a ser utilizada 
terá uma capacidade máxima de 25 litros/minuto. As ligações são para tubos de 19 mm Ø.

Especificações
•	Comprimento 148 mm
•	 Largura 150 mm
•	Altura 162 mm

Separador de água do óleo

Acessórios

Para uma visão global de tubos, consulte a pág. 158 e 159

Instalação típica Com estas peças de ligação, 2 tipos de filtros de água 330/32 
ou 470/32 podem ser interligados.
Capacidade total máxima 460 L/min. 
O tipo 470 não pode ser rodado quando usado com este kit. 

Código Diâmetro 
interno 

Diâmetro 
externo

Peso Pressão
máxima 

Raio de 
curvatura

MWHOSE19   19 mm 3/4” 28 mm 0,39 kg/m 2,5 bar 29 mm

MWHOSE25 25 mm 1” 34 mm 0,51 kg/m 2,5 bar 38 mm

MWHOSE32   32 mm 11/4” 41 mm 0,71 kg/m 2,5 bar 48 mm

MWHOSE38   38 mm 11/2” 47 mm 0,88 kg/m 2,5 bar 57 mm

MWHOSE51   51 mm 2” 60 mm 1,15 kg/m 2,5 bar 77 mm
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ZINKAS ZASA

A

A protecção catódica é obrigatória para a protecção de todas as peças metálicas imersas na água. Isto, não se aplica apenas a
embarcações de aço, os ânodos também são necessários para cascos de madeira, fibra de vidro e alumínio. O material dos 
ânodos VETUS encontra-se em conformidade com os mais elevados requisitos - especificações U.S. mil. -A-18001 K. Os ânodos 
que não cumpram estas especificações não têm qualquer ou têm pouco efeito. Os ânodos VETUS são compostos por uma 
liga de alumínio, índio e zinco Mil - A - 24779 (SH). Todos os ânodos VETUS são aplicados através de pernos especialmente 
concebidos para o efeito, os quais podem ser soldados a um casco de aço, ou em opção, parafusos especiais para cascos de 
embarcações de fibra de vidro e madeira. A VETUS fornece os pernos e parafusos em separado. 

Aquando da sua encomenda, especifique sempre o material do casco. Todas as peças metálicas têm contacto directo com o 
ânodo. Por conseguinte, os pernos fornecidos para, por ex., cascos de fibra de vidro devem ter um cabo de ligação para que 
possa ser estabelecido contacto com as peças metálicas (ver desenho B). Nas embarcações de fibra de vidro e de madeira as 
peças metálicas devem ser protegidas. Os ânodos tipo 8, necessitam de um (1) kit de ligação, enquanto que os tipos 15, 15S, 
25, 25S e 35 necessitam de dois (2). Todos os ânodos da VETUS têm uma camada de protecção pintada no lado da montagem, 
para evitar danos na pintura do seu barco. 

Os ânodos instalados através de pernos, são muitos mais 
fáceis de substituir do que os ânodos directamente
soldados ao casco do navio.

Para cascos de fibra de vidro e madeira.

* Fio de cobre para ligação das peças a serem protegidas.

Como instalar pernos soldados em cascos de aço

Ânodos para instalação directa no veio propulsor
Os ânodos para veio VETUS foram concebidos para criar um ajuste perfeito. Mesmo que o 
ânodo seja alvo de erosão, não se desaperta. Estes têm um sistema de bloqueio nas duas meias 
luas do ânodo, de modo a garantir que os orifícios dos parafusos se encontram perfeitamente 
alinhados. O material que circunda os orifícios também aumentou para evitar que os parafusos 
se desapertem. Os ânodos de veio não são recomendados em barcos de alta velocidade. Os 
mesmos criam turbulência no fluxo de água à volta do hélice e, conforme vão sendo alvo 
de erosão, podem provocar desequilíbrio no veio propulsor. Estes problemas não ocorrem 
aquando da utilização da porca para hélices VETUS com ânodo de zinco integrado. 

Numa base de projecto, os ânodos para veio podem ser fornecidos com gola.

Ânodos de alumínio e de zinco

Tipo Diâmetro 
do veio

Diâmetro 
do ânodo Comprimento Peso

ZINKAS25C 25 mm 58 mm 56 mm 0,50 kg

ZINKAS30C 30 mm 58 mm 60 mm 0,55 kg

ZINKAS35C 35 mm 65 mm 65 mm 0,68 kg

ZINKAS40C 40 mm 81 mm 71 mm 1,30 kg

ZINKAS45C 45 mm 81 mm 71 mm 1,40 kg

ZINKAS50C 50 mm 81 mm 71 mm 1,00 kg

ZINKAS60C 60 mm 105 mm 96 mm 2,60 kg

Tipo Especificações

SET0148 Para a hélice de proa 25 kgf 

SET0149 Para a hélice de proa 35, 45, 55, 60 kgf

SET0150 Para a hélice de proa 60, 75, 80, 95 kgf

SET0151 Para a hélice de proa 125, 130, 160 kgf

SET0152 Para a hélice de proa 220 kgf

SET0153 Para a hélice de proa 23, 50, 80 kgf 
e para todos os conjuntos de hélices de popa

Tipo Especificações

SN25B Ânodo de zinco sobressalente para porca do veio de Ø 25 mm

SN30B Ânodo de zinco sobressalente para porca do veio de Ø 30 mm

SN35B Ânodo de zinco sobressalente para porca do veio de Ø 35 mm

SN40B Ânodo de zinco sobressalente para porca do veio de Ø 40 mm

SN45B Ânodo de zinco sobressalente para porca do veio de Ø 45 mm

SN50B Ânodo de zinco sobressalente para porca do veio de Ø 50 mm

Tipo Diâmetro 
do veio

Diâmetro 
do ânodo Comprimento Peso

ZASA1C 1” 54 mm 55 mm 0,40 kg

ZASA11/4C 1.25” 61 mm 60 mm 0,53 kg

ZASA11/2C 1.5” 70 mm 66 mm 0,74 kg

ZASA13/4C 1.75” 80 mm 70 mm 1,07 kg

ZASA2C 2” 90 mm 74 mm 1,40 kg

Ânodos de zinco para hélices de proa

Ânodos de zinco para as porcas do veio VETUS

Ânodos de zinco para montagem no veio
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ZINK35C

ZINK25SC

ZINK25C ZINK15C

ZINK15SC ZINK08C

ALU35C

ALU25SC

ALU25C ALU15C

ALU15SC ALU08C

Ânodos de alumínio e de zinco

Para embarcações que navegam, na maior parte do tempo em águas fluviais, recomendamos ânodos de alumínio, visto que o 
alumínio apresenta uma diferença de potencial superior com outros metais que não o zinco. Isto é muito importante, visto que 
as águas fluviais oferecem uma maior resistência eléctrica do que a água salgada. Para navegar em água salgada ou salobra, 
recomendamos o uso de ânodos de zinco. Os ânodos de alumínio também funcionam bem em água salgada, embora sejam 
sacrificados mais rapidamente. Não recomendamos o uso de ânodos de magnésio, visto que a diferença de potencial com 
outros metais é muito grande, o que pode danificar a tinta do casco, especialmente durante a navegação em águas salobras 
ou salgadas.

Tipo 8 
Especialmente 
desenhados p/ 
montagem no 

painel de popa.

Tipo 15 Tipo 25 Tipo 15S Tipo 25STipo 35

Tipo Especificações

ZKITS Para cascos de aço

ZKITP Para cascos g.r.p.

Tipo Tipo Sistema de pintura adequado Tinta gasta Suporte não pintado

ALU08C / ZINK8C 8 12 m2 6 m2 3,5 m2

ALU15C / ZINK15C 15 14 m2 7 m2 3,5 m2

ALU15SC / ZINK15SC 15S 14 m2 7 m2 3,5 m2

ALU25C / ZINK25C 25 24 m2 12 m2 6,5 m2

ALU25SC / ZINK25SC 25S 24 m2 12 m2 6,5 m2

ALU35C / ZINK35C 35 40 m2 20 m2 10,5 m2

Tipo 8 Tipo 15/15S Tipo 25/25S Tipo 35

Ânodo de zinco 1,0 kg 1,0 kg 2,3 kg 4,5 kg

Ânodo de alumínio 0,45 kg 0,45 kg 1,1 kg 2,0 kg

Kit de ligação de ânodoPesos dos ânodos de alumínio e zinco

Superfície exposta protegida pelo ânodo, tanto de alumínio como de zinco

Directivas para a protecção dos cascos de aço 
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A rotação de um motor é um dos factores decisivos para a determinação da carga aplicada aos suportes do motor. Quando são instalados 
motores mais potentes, é importante utilizar a seguinte fórmula para definir a carga por cada suporte em kg (4 pontos de apoio).

 peso do motor em kg    +   kW x 487 x redução da caixa redutora   =  carga 
máx. por suporte em kg
 nº de suportes rotações. do motor/min. x distancia de centro a centro
   em metros, dos apoios do motor, longitudinalmente

Tipo

rigidez
Carga
mín.
kg

Compressão
mín.
mm

Max.
de carga

kg

Max.
compressão

mm Rigidez
em° 
Terra

vertical transv
à proa e

à ré estática estática + dinâmica

K35V 1 1,4 1,4 15 1,3 30 7 45

Estes suportes de motor foram especialmente concebidos para 
motores marítimos diesel de 3 cilindros.

Tipo K40 
O composto de borracha relativamente suave destes suportes flexíveis cumpre os requisitos dos 
barcos leves, equipados com motor marítimo diesel de 3 cilindros, combinação que respeita o 
isolamento de vibrações. Os elementos de borrachas foram especialmente moldados para criar o 
melhor amortecimento de vibrações. O suporte de motor flexível da Vetus, tipo K40, apresenta 
amortecedores internos que limitam o movimento do motor após o seu arranque ou paragem, 
também protege da sobrecarga ou corte.

Tipo K25V 
Aplicação: motores pequenos e geradores com 1 ou 2 cilindros. Este suporte flexível tem um 
composto de borracha especial com excelentes propriedades de amortecimento de vibrações. 
Estes suportes flexíveis para motor são adequados para motores marítimos na gama de potência 
entre 4 KW e 15 KW (6 HP - 20 HP).

Tipo K35V 
Aplicação: motores pequenos e geradores com 1 ou 2 cilindros. Este suporte flexível tem um 
composto de borracha especial com excelentes propriedades de amortecimento de vibrações.

Suportes flexíveis para motor

Tipo K
Para motores mais pequenos, até aprox. 60 kW (80 HP).

Tipo

rigidez
Carga
mín.
kg

Compressão
mín.
mm

Max.
de carga

kg

Max.
compressão

mm Rigidez
em° 
Terra

vertical transv
à proa e

à ré estática estática + dinâmica

K25V 1 1,4 1,4 15 1,3 25 3 45

Tipo

rigidez
Carga
mín.
kg

Compressão
mín.
mm

Max.
de carga

kg

Max.
compressão

mm Rigidez
em° 
Terra

vertical transv
à proa e

à ré estática estática + dinâmica

K40 1 1 2,4 25 5 40 8 50

Tipo

rigidez
Carga
mín.
kg

Compressão
mín.
mm

Max.
de carga

kg

Max.
compressão

mm Rigidez
em° 
Terra

vertical transv
à proa e

à ré estática estática + dinâmica

K50V 1 0,75 2,5 25 2 50 4 45

K75V 1 0,75 2,5 38 2 75 4 55

K100V 1 0,75 2,5 50 2 100 4 65
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MITSTEUN

HY230HY150HY100

LMX140 LMX210 LMX340 LMX500

•	A ampla compressão vertical garante um amortecimento óptimo de vibrações, ao ralenti.
•	A rigidez horizontal à proa e à ré é muito elevada, o que permite um impulso considerável.
•	O amortecimento das vibrações, transversalmente é de igual excelência.

O suporte flexível para motores Vetus, tipo LMX foi concebido tendo em consideração a relação potência - peso dos motores 
diesel modernos, um factor de importância crescente. Por outras palavras: o peso de um motor, em relação ao binário, tem 
sido cada vez menor. Para estes tipos de motor, o suporte flexível VETUS, tipo LMX tem as seguintes características:

Estes suportes de motor flexíveis são indicados para motores marítimos diesel com potências de 70 KW a 350 KW 
(95 HP - 480 HP).

Tipo LMX

Suportes flexíveis para motor

Tipo MITSTEUN
Este é uma combinação de um amortecedor convencional de borracha e metal e um para absorver choques hidráulicos. 
Especialmente concebido para motores com 1, 2 ou 3 cilindros, que faz inúmeros movimentos horizontais e verticais, o hidro 
amortecedor VETUS é uma sensação absoluta: a redução da vibração e ruído é verdadeiramente espantosa. A carga estática 
máxima por suporte é de 60 kg e o impulso máximo por suporte é de 50 kg. Por outras palavras, dependendo da relação da caixa 
redutora, do nº de rotações, do diâmetro hélice, etc., estes suportes são adequados para motores de 18 - 26 kW (25 - 35 HP).
Estes suportes flexíveis são indicados para motores marítimos diesel com potências de 18 KW a 26 KW (25 HP - 35 HP).

O modelo de amortecedor VETUS HY é adequado para aplicação em motores marítimos a diesel, devido á sua baixa rigidez 
vertical e á sua elevada rigidez longitudinal. Este é adequado para motores com potências de 30 a 125 kW, quer tenham ou 
não um acoplamento flexível instalado. 
Estes suportes flexíveis são indicados para motores marítimos diesel com potências de 30 KW a 125 KW (40 HP - 170 HP).

Suportes para motores pesados com 4 ou mais cilindros, tipo HY

Tipo

rigidez
Carga
mín.
kg

Compressão
mín.
mm

Max.
de carga

kg

Max.
compressão

mm Rigidez
em° 
Terra

vertical transv
à proa e

à ré estática estática + dinâmica

MITSTEUN 1 1 1 25 1,3 67 4,5 45

Tipo

rigidez
Carga
mín.
kg

Compressão
mín.
mm

Max.
de carga

kg

Max.
compressão

mm Rigidez
em° 
Terra

vertical transv
à proa e

à ré estática estática + dinâmica

HY100 1 1,2 3,5 40 2 100 5 40

HY150 1 1,2 3,5 60 2 150 5 50

HY230 1 1,2 3,5 92 2 230 5 60
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Tipo

rigidez
Carga
mín.
kg

Compressão
mín.
mm

Max.
de carga

kg

Max.
compressão

mm Rigidez
em° 
Terra

vertical transv
à proa e

à ré estática estática + dinâmica

LMX140 1 1 7 85 3 140 5 35

LMX210 1 1 7 125 3 210 5 45

LMX340 1 1 7 205 3 340 5 55

LMX500 1 1 7 300 3 500 5 65
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VTF1

VHT

VBT

VMD15 VMD10

VHS

Gama de lubrificantes

Apropriado para a maioria dos motores 
marítimos a diesel e geradores e cumpre 
os mais altos requisitos para motores 
com ou sem carga de pressão turbo e 
tecnologia moderna de válvulas.

Óleo mineral de motor 
marítimo a diesel da VETUS 

Um óleo de motor sintético diesel 
moderno de alta qualidade, 
especialmente desenvolvido para um 
elevado rendimento, motores marítimos 
a diesel e geradores modernos.

Óleo sintético de motor 
marítimo a diesel da VETUS 

O óleo de direcção hidráulica é um 
óleo de baixa viscosidade para um 
funcionamento óptimo a todas as 
temperaturas.

Óleo de direcção hidráulica da 
VETUS Um óleo para todos os sistemas 

hidráulicos. O produto tem 
propriedades de resistência à corrosão 
particularmente elevadas e EP elevado.

Óleo hidráulico VETUS 

Adequado para todas as transmissões 
marítimas onde o fluido da caixa 
redutora automática (ATF) Dextron IID 
ou Suffix A for especificado.

Óleo de transmissão da VETUS 

Apropriado para as colunas da unidade de 
hélices de proa, caixa redutora do guincho 
e colunas da unidade do motor de popa.

Óleo especial para caixa 
redutora da VETUS

Especificações
API CI-4/SL

Especificações
API CI-4

Especificações
API GL-5

Especificações
DIN 51524

Especificações
DEXRON II-D

Especificações
DIN 51524-2 HLP

Tipo Especificação

VMD151 1 L 15W-40

VMD154 4 L 15W-40

VMD1520 20 L 15W-40

Tipo Especificação

VMD101 1 L 10W-40

VMD104 4 L 10W-40

Tipo Especificação

VBT05 500 ml 80W-90

Tipo Especificação

VHS1 1 L 22 CST

Tipo Especificação

VTF1 1 L

Tipo Especificação

VHT1 1 L ISO VG 46 

VHT4 4 L ISO VG 46 

VHT20 20 L ISO VG 46
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VSD VOC

VTEFS

VTS

VSG

VFS

CARTERP

Apropriado para motores de popa de 
dois tempos.

Óleo de motor de popa de 
dois tempos da VETUS  

Recomendado para a lubrificação de 
motores marítimos de quatro tempos de 
alta velocidade sob carga pesada.

Óleo de motor de popa de 
quatro tempos da VETUS  

Um lubrificante amplamente aplicável 
que é utilizado para limpeza, 
lubrificação e protecção contra poeiras e 
humidade.  

Spray Teflon VETUS

Uma massa espessa de sabão de lítio 
com excelentes qualidades de dispersão 
de água, mesmo em água salgada. 

Massa lubrificante náutica 
VETUS

Especificações
NMMA (BIA) TC-W3

Especificações
NMMA FC-W

Especificações
N.L.G.I. Klasse 2, DIN 51 502, KP 2 K-30

Um líquido de arrefecimento orgânico 
moderno para todos os tipos de motor, 
fabricados em ferro fundido, aço ou 
alumínio.

Líquido de arrefecimento 
orgânico -38˚C

Especialmente desenvolvido para as 
transmissões utilizadas em desportos 
aquáticos, por exemplo as colunas das 
unidades de popa e propulsores de 
popa. Excelente resistência à humidade, 
excelente protecção contra a ferrugem 
e corrosão. 

Óleo de propulsor de popa 
VETUS

Especificações
API: GL-4/5 SAE 75W-90

Gama de lubrificantes

Bomba de esgoto
Uma bomba de esgoto manual resistente à 
água do mar para esvaziar o cárter do motor, 
caixa redutora, etc. Completa com tubo.

A VETUS tem oferecido durante muitos anos uma gama de lubrificantes de alta qualidade para motores marítimos a diesel, 
caixas redutoras, sistemas hidráulicos (de direcção) e hélices de proa. Esta gama é agora actualizada com um novo visual e 
novos produtos!

Óleo VETUS, agora também disponível para motores de popa!
Um novo ponto de partida é a linha de óleos para motores de popa, incluindo óleo de propulsores de popa e óleos de motor 
de dois tempos e quatro tempos. Naturalmente, todos os óleos são cuidadosamente seleccionados e de alta qualidade. Estes 
óleos excedem os requisitos da maioria dos fabricantes de motores.

Lubrificantes multiusos para aplicações marítimas, essenciais para ter a bordo!
Além dos óleos acima referidos, acrescentámos à gama dois lubrificantes multiusos frequentemente usados: Massa lubrificante 
náutica VETUS e Spray Teflon VETUS. 

Com estas adições à gama, a VETUS pode fornecer lubrificantes para todas as aplicações marítimas.

Tipo Especificação

VTS1 1 L

Tipo Especificação

VFS251 1L 25W-40

VFS101 1L 10W-30

Tipo Especificação

VTEFS 400 ml

Tipo Especificação

VSG 600 gr

Tipo Especificação

VSD7505 500 ml 75W-90

Tipo Especificação

VOC1 1 L

VOC4 4 L

Lubrificantes
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MOFI100

SSV

VHOSE

ASV

VHOSE..N

Tipo ASV
A armação é fabricada em alumínio anodizado polido e as grelhas são 
fabricadas em alumínio anodizado.

Tipo SSV
A armação é fabricada aço inox de alto brilho (AISI 316) e as grelhas são 
fabricadas em alumínio anodizado.

O ventilador de extracção da VETUS tipo VENT178 pode ser facilmente ligado a caixa de 
ventilação MOFI100 através de um tubo de ar flexível com 178 mm de diâmetro interno. 
Esta caixa de ventilação com dispositivos de fixação para ligação de tubos a grelha em alumínio, 
tipo ASV100, deve ser encomendada em separado. Não pode ser utilizada com as versões em aço 
inoxidável, tipo SSV ou SSVL.

Tipo MOFI100
Grelha de ventilação com ligação para tubo de Ø 152 mm e Ø 178 mm.

Um motor marítimo diesel necessita de ar suficiente para o seu correcto funcionamento. O volume do ar de combustão necessário é
de aprox. 6.1m³ por kW (4.5 m³ por hp) por hora, com base numa velocidade do ar máxima de 3m/seg. Além do ar de combustão, o 
motor também necessita de ar de ventilação suficiente para dissipar o calor irradiado. O volume do ar de ventilação necessário é quase 
equivalente ao ar de combustão necessário. O design das grelhas VETUS baseia-se nos seguintes princípios: os números dos modelos 
apresentados no quadro estão relacionados com a potência em cavalos do motor para os quais são indicados. Ao conceber o layout da 
sala das máquinas, é fácil de calcular a dimensão das grelhas necessárias. Não se esqueça de permitir que as entradas extra procedam à 
extracção de calor do habitáculo do motor. Por exemplo: um barco com um motor de 60 hp requer para o ar de combustão e ventilação, 
2 grelhas tipo 60 (1 x estibordo + 1 x bombordo) ou 4 aberturas tipo 30 (2 x estibordo + 2 x bombordo).

Tubagem do tipo VHOSE
Este tubo de sucção/pressão é muito 
flexível. Para ligar a grelha MOFI ao 
ventilador de extracção do tipo 178.

Especificações
•	Ø 152 mm ou Ø 178 mm
•	Para ligar o tipo MOFI ou 

VENT178

Requisitos de ar

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Grelha ASV 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150

Dimensões em mm

A 300 350 360 450 490 570 590 660 670 730 750 890

B = Corte       280 330 340 430 470 550 570 640 650 710 730 870

C 117 117 130 130 146 146 159 159 172 172 198 198

D = Corte   97 97 110 110 126 126 139 139 152 152 178 178

E = Raio de corte R 48,5 R 48,5 R 55 R 55 R 63 R 63 R 69,5 R 69,5 R 76 R 76 R 89 R 89

Área de fluxo livre em dm2* 0,83 1,00 1,22 1,59 2,02 2,41 2,83 3,21 3,63 4,00 5,03 6,08

Grelha SSV 70 80 90 100 125 150

Dimensões em mm

A 590 660 670 730 750 890

B = Corte       570 640 650 710 730 870

C 159 159 172 172 198 198

D = Corte   139 139 152 152 178 178

E = Raio de corte R 69,5 R 69,5 R 76 R 76 R 89 R 89

Área de fluxo livre em dm2* 2,83 3,21 3,63 4,00 5,03 6,08
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SSVL

ASVREC

ERV110A

DBOX

Tipo DBOX
Todas as grelhas podem ser fornecidas com uma caixa sintética, como opção 
(excepto a ASVREC).

área de fluxo livre: 0,66 dm2

Tipo SSVL
A armação e as grelhas são fabricadas em aço inox polido de 
alto brilho (AISI 316).

Type ERV
Esta grelha de ventilação é fabricada em aço inox (AISI 316). 
A ligação sintética rotativa deve ser ligada a uma “ caixa de 
suporte “ à prova de água. A VETUS não fornece o tubo. Esta 
grelha é adequada até uma potência de motor de 16 hp.
Assim sendo, para um motor de 60 hp, dever-se-ão aplicar4 
grelhas (2 x a estibordo e 2 x a bombordo).

Round air suction vents

NOTA: a VETUS fornece grelhas fora do standard, a pedido, consulte a página 344.
* 1 dm2 = 100 cm2 

Tipo ASVREC
Necessidades de ar com grelha rectangular. A moldura é 
fabricada em alumínio anodizado polido e as grelhas em 
alumínio anodizado.

Requisitos de ar

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Grelha SSVL 70 80 90 100 125 150

Dimensões em mm

A 590 660 670 730 750 890

B = Corte       570 640 650 710 730 870

C 159 159 172 172 198 198

D = Corte   139 139 152 152 178 178

E = Raio de corte R 69,5 R 69,5 R 76 R 76 R 89 R 89

Área de fluxo livre em dm2* 2,83 3,21 3,63 4,00 5,03 6,08

Grelha ASVREC 20 30 40 50 60 70 80

Dimensões em mm

A 300 360 450 490 570 590 660

B = Corte       280 340 430 470 550 570 640

C 117 130 130 146 146 159 159

D = Corte   97 110 110 126 126 139 139

Área de fluxo livre em dm2* 0,83 1,25 1,62 2,05 2,45 2,85 3,25

Código  Especificações

DBOX020 Caixa Dorade para ventilação do tipo 20

DBOX025 Caixa Dorade para ventilação do tipo 25

DBOX030 Caixa Dorade para ventilação do tipo 30

DBOX040 Caixa Dorade para ventilação do tipo 40

DBOX050 Caixa Dorade para ventilação do tipo 50

DBOX060 Caixa Dorade para ventilação do tipo 60

DBOX070 Caixa Dorade para ventilação do tipo 70

DBOX080 Caixa Dorade para ventilação do tipo 80

DBOX090 Caixa Dorade para ventilação do tipo 90

DBOX100 Caixa Dorade para ventilação do tipo 100

DBOX125 Caixa Dorade para ventilação do tipo 125

DBOX150 Caixa Dorade para ventilação do tipo 150
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Materiais de insonorização

Descubra o silêncio
Insonorização VETUS
A gama de insonorização Vetus é fabricada em materiais especialmente desenvolvidos para aplicação náutica. Desde a placa mais 
simples “ Sonitech light ‘ até à de alta performance ‘ Prometech double ‘ , são projectadas de modo a satisfazerem as necessidades dos 
nossos clientes tal como os elevados Standards de qualidade VETUS. Todos os produtos desta gama são resistentes a líquidos, ao fogo e 
são compostos por espumas de isolamento com a mais alta qualidade existentes actualmente no mercado.

Materiais base
A gama é construída com base em inúmeros materiais. Diferentes composições desses materiais, formam as quatro linhas de produtos 
principais, encontrando-se disponíveis em várias espessuras.
Na tabela de selecção abaixo, são apresentadas as possíveis combinações, para ajudá-lo na escolha do produto indicado para a sua 
aplicação.

Insonorização 
O coeficiente de absorção sonora dos materiais base é testado de acordo com a ISO 10534.

O coeficiente de absorção sonora dos materiais base é testado de acordo com a ISO 10534.
A classificação ‘BS476 Classe 0’ da directiva de resistência ao fogo é a mais exigente no mercado actual. De modo a obter a 
classificação, o produto tem de satisfazer:
•	BS476 secção 7, superfície resistente à propagação superficial da chama, classe 1
•	BS476 Secção 6, propagação de fogo, índice I <12 e 1 <6 

Isto significa que o material não propaga a chama e limita a quantidade de calor libertado aquando de um fogo.

Gama Sonitech light Sonitech single Prometech single Prometech double

Código do produto
(As placas têm 600 x 1000 mm)

ST
02

0A

ST
04

0A

ST
02

0W

ST
04

0W

ST
13

5A

ST
14

5A

ST
13

5W

ST
14

5W

PT
11

2A

PT
13

5A

PT
14

5A

PT
11

2W

PT
13

5W

PT
14

5W

PT
22

5S

PT
24

5S

PT
26

0S

PT
22

5W

PT
24

5W

PT
26

0W

Material Sonitech • • • • • • • •

Prometech • • • • • • • • • • • •

Número de folhas 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Espessura total 20 40 20 40 35 45 35 45 12 35 45 12 35 45 25 45 60 25 45 60

Capa Alumínio • • • • • • •

Fibra de vidro prateada • •

Fibra de vidro branca • • •

Contra capa Auto adesiva • • • • • • • •

Peso (kg) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Classe 0 Resistência ao fogo 0,4 0,7 0,4 0,7 3,6 3,8 3,6 3,8 3,6 4,9 5,4 3,6 4,9 5,4 7,2 7,8 9,2 7,2 7,8 9,2

Class 0 Fire resistant • • • • • • • • • • • •

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Capa 

Espuma de isolamento

Camada de amortecimento

Espuma de insonorização

Superfície auto-adesiva
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Materiais de insonorização

A VETUS oferece quarto linhas de produtos, baseadas em duas placas; a Sonitech e a Prometech. Ambas têm 
uma excelente capacidade de isolamento acústico e são resistentes ao fogo. A Prometech A Prometech cumpre 
a norma BS476, Classe 0, de resistência ao fogo. 

As placas medem 100 x 60 cm, são auto adesivas permitindo uma rápida e fácil instalação. O adesivo acrílico 
tem uma força de adesão inicial de 1000 N/m ao aço (ATM.1-PSTC.1).

Prometech double
Excelente isolamento acústico e segurança
Prometech Double  -  O topo de gama com dupla camada de placas de amortecimento, 
classificada como BS476, classe 0 da directiva de resistência ao fogo. Esta é projectada 
para absorver o máximo possível a nível sonoro e inclui placas de 25mm de espessura, 
bem como placas de 60mm de espessura únicas na absorção sonora e de vibração!

Prometech single
Excelente isolamento acústico e segurança
Prometech Single  -   BS476 este material é classificado como Classe 0 da directiva de 
resistência ao fogo. Tem uma única camada de amortecimento, a qual garante uma boa 
redução sonora e o mais alto nível de segurança. Estas placas de 12mm de espessura 
especialmente desenvolvidas são ideais para aplicações onde o espaço é limitado, mas a 
redução de som e segurança são importantes, tal como nos grupos geradores.

Sonitech single
Boa insonorização
Sonitech Single  -  um passo à frente na linha Sonitech light, estas placas incluem uma 
camada de amortecimento único, daí resultando uma boa capacidade de isolamento 
sonora. Os materiais são classificados como BS4735 Auto extinguível. Os produtos da sua 
gama apresentam excelentes resultados a preços razoáveis.

Sonitech light
Insonorização eficiente
Sonitech Light - uma placa flexível e leve, cumpre a norma BS4735 de auto-extinção. 
Esta é ideal para ser usada quando o custo ou o espaço é a principal preocupação.

Preparar a sala de máquinas
O som é como a água e até a última brecha estar fechada, encontrará uma maneira de sair da sala das máquinas. Assim 
sendo, é importante cobrir o máximo de superfícies na sala das máquinas para fechar todas as possíveis fugas. Quaisquer 
pequenas brechas ou orifícios, entre ou sob as anteparas deve ser preenchido com vedante flexível, espuma ou outro 
material. Quando a “casa das máquinas” está em contacto directo com o esgoto ou outros espaços na embarcação, 
recomenda-se a construção de anteparas ou uma caixa à volta do motor.

Aplicação das placas
Aquando da montagem das placas, contorne obstáculos, cortando-as no formato correcto para os contornar o melhor 
possível antes de as aplicar no sítio. Note-se que os reservatórios tendem a amplificar o som. Quando um reservatório se 
encontra junto do motor, cubra-o com placas de isolamento ou construa uma antepara entre eles.

Acessos tomadas de ar
O som pode ser transmitido através dos acessos e das tomadas de ar. O acesso pode ser à prova de som, aplicando uma 
fita de isolamento entre as superfícies. As entradas de ar são mais difíceis de isolar, visto que o motor necessita de ar para 
a combustão e para o arrefecimento. Criando um labirinto ou instalando uma placa amortecedora especial, geralmente 
soluciona esta questão sem prejudicar a combustão do motor.

Guia de instalação

MOTORES E SISTEMAS AFINS

Capa 

Espuma de isolamento

Camada de amortecimento

Espuma de insonorização

Superfície auto-adesiva
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GF140S

PU130S

FIXPTAPE

ARM10X12

60

Materiais de insonorização

Acessórios de montagem para materiais de insonorização

Placas de insonorização, tipo PU130A
Cumpre com os requisitos da norma ISO 4589.
As placas de insonorização tipo PU130A são ideais para instalações de motores 
pequenos, tendo excelentes qualidades de redução sonora e vibração. As 
mesmas são fornecidas em convenientes conjuntos de 4 placas.

Especificações
•	dimensões da placa: (4 x) 100 cm x 50 cm x 30 mm
•	peso por placa: 1,5 kg
•	Resistência à temperatura: -30°C a +90°C. Por instantes: 115°C

Material anti vibração, tipo ARM
Esta placa VETUS ou composto tipo ARM, reduz especificamente os sons 
estruturais, por ex. causados pelo hélice do barco. Para melhores resultados, 
a espessura da camada aplicada deve ter 2,5 vezes a espessura do casco na 
parte inferior do barco.

Especificações
•	dimensões da placa: 100 cm x 120 cm x 4 mm
•	peso por placa:  8 kg
•	Resistência à temperatura: -10°C a + 90°C
•	peso específico seco do composto: 1,1 kg. Adequado para aço e alumínio

Rosetas
Placa de fixação para uma fácil instalação de placas
de insonorização (parafuso não fornecido).

Especificações
•	Material: polipropileno
•	Conjunto de 15 peças

Fita
Para um acabamento adequado e profissional, ao instalar 
qualquer placa de insonorização VETUS, aplique estas fitas 
auto-adesivas para cobrir as juntas.

Disponíveis nas cores
•	Cinzento (TAPEG30)
•	Branco (TAPEW30)
•	Alumínio (TAPEA30)
A fita é fornecida em rolos de 30 m de comprimento 
e 50 mm de largura

Placas de insonorização, tipo GF140S 
Estas modernas placas de insonorização de baixo peso absorvem sons de alta 
e baixa frequência e vibração, tal como a mais tradicional e pesada placa tipo 
SDP. As placas tipo GF140S são adesivas, tendo uma folha de alumínio numa das 
suas faces.

Especificações
•	Dimensões: 120 cm x 80 cm x 40 mm
•	peso por placa: 5,6 kg
•	Resistência à temperatura: até 140° C

MOTORES E SISTEMAS AFINS
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Peças sobressalentes

Peças sobressalentes VETUS
Os motores marítimos diesel VETUS são fabricados segundo os mais altos standards de qualidade. Utilizando unicamente 
peças originais VETUS, protege o seu investimento, mantendo as condições únicas de garantia. A nossa rede de distribuidores 
compromete-se a entregar a peça correcta, a qualquer hora e em qualquer lugar onde a mesma seja necessária. A VETUS 
comercializa uma vasta gama de peças sobressalentes para motores e para o equipamento VETUS.

Peças sobressalentes para o motor diesel VETUS
Todas as peças sobressalentes para o motor são fabricadas seguindo os mesmos standards de qualidade das peças originais 
do motor, sendo submetidas a restritos testes. Graças a uma forte ligação com os nossos fornecedores e avançados testes 
laboratoriais, oferecemos alta qualidade e o mais extenso período de garantia existente no mercado.

Peças sobressalentes para equipamento VETUS  
Disponibilizamos uma grande variedade de peças sobressalentes de reposição, manutenção e reparação para os equipamentos 
VETUS. Esta disponibilidade estende consideravelmente a vida do equipamento do seu barco.

NOVO
Guia de peças sobresselentes
Agora pode facilmente encontrar as principais peças sobresselentes 
no guia de peças sobresselentes online no nosso website ou no seu 
revendedor local da VETUS. 

Ao usar peças sobresselentes genuínas está a certificar-se de que tudo 
na sua embarcação funciona tal como quando era nova. 

Para obter informações sobre a instalação ou para encontrar um 
revendedor, visite www.vetus.com

Quando encomendar
Aquando da encomenda, indique o tipo e nº de motor para receber o kit correcto. Este encontra-se inscrito num autocolante 
colado na tampa das válvulas do mesmo.

Rede de manutenção VETUS
Como proprietário de um motor VETUS esperamos que disfrute do seu tempo a bordo sem quaisquer problemas de motor. 
A manutenção regular é muito importante, visto que até o motor mais fiável pode falhar. Com a rede global de serviço 
Vetus, encontramo-nos preparados para o auxiliar com os problemas inesperados. A nossa extensa rede de especialistas de 
motores diesel pode auxiliá-lo com a rapidez necessária. Todas as peças de reposição de que necessita encontram-se em stock 
nos nossos armazéns centrais, desde vedantes a alternadores e de filtros de óleo a cambotas, para ambos, os actuais e os 
descontinuados motores VETUS.

Kit de manutenção VETUS Diesel
Recomendamos que tenha sempre um kit de manutenção VETUS diesel a 
bordo. Este consiste em peças de manutenção, as quais podem ser aplicadas 
pelo próprio nauta, de acordo com as instruções de manutenção da VETUS.

A manutenção periódica do seu motor e as verificações diárias 
ajudam a prevenir surpresas desagradáveis aquando da estada no mar!

Kit de peças sobressalentes VETUS
Os seguintes artigos encontram-se incluídos no kit de peças sobressalentes:
•	 filtro de óleo
•	 filtro de combustível
•	 correia trapezoidal
•	 impulsor
•	 juntas
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Porquê optar por um motor VETUS?
Os clientes esperam um excelente serviço quando optam por um motor VETUS, alta qualidade, honestidade e um 
excelente aconselhamento técnico. Os clientes quando adquirem um motor VETUS podem beneficiar de vantagens 
agregadas tais como
•	A rede mundial de distribuidores VETUS encontra-se disponível para prestar manutenção, disponibilizar peças sobressalentes e ser um 

ponto de contacto global
•	Um motor VETUS tem atrás de si 40 anos de experiência na produção de motores marítimos fiáveis e compactos, transmitindo 

segurança e um prazer contínuo a todos os clientes
•	Todos os motores VETUS têm 5 anos de garantia, de acordo com as condições de garantia e manutenção VETUS
•	Os nossos motores são silenciosos e têm uma excelente eficiência energética
•	Alta potência e força proporcionam motores nos quais pode confiar
•	Uma excelente acessibilidade traduz-se numa manutenção simples em todos os modelos
•	O sistema de alta pressão de combustível é auto ferrante em todos os motores. Caso fique inesperadamente sem gasóleo o mesmo 

actuará
•	Todos os motores marítimos Diesel VETUS cumprem a norma Europeia ISO 8178-1 e a Russian RRR emission standard, alguns deles 

cumprem a BSOII e os requisitos da norma American EPA Stage 3
•	Os motores M3.28, M4.15, M4.17 e M4.55 – os primeiros na gama M aprovados pela SOLAS, com outros modelos desta gama em linha 

para serem brevemente certificados
•	Todos os motores são fornecidos com um alternador de alta potência, especialmente desenvolvido para aplicação náutica de modo a 

proporcionar uma rápida recarga das baterias. Encontra-se disponível um segundo alternador na maior parte dos modelos
•	A maior parte dos motores são fornecidos com uma tomada de água de refrigeração para o veio e para o motor
•	Encontra-se disponível uma versão de propulsão por coluna para todos os motores da gama M e H até 80 HP
•	Encontram-se disponíveis modelos das gamas M e H como packs de potência ou em versões de propulsão hidráulica

Em complemento à nossa gama de motores, a VETUS disponibiliza uma variedade de acessórios náuticos, incluindo
•	 Filtros de combustível com tampa transparente, de acordo com as normas CE, ABYC e IMO
•	Anti roubo de combustível
•	Anti salpicos de combustível
•	Controlos mecânicos e electrónicos para motores
•	 Filtros de água de refrigeração
•	Extractores
•	Ventiladores
•	Tubos
•	Cabos de comando

Conselhos
1. Previna-se contra a ocorrência de problemas antecipadamente, inspeccionando 

todas as tubagens quanto a desgaste ou abrasão. Verifique o aperto de todas as 
abraçadeiras.  

2. Inspeccione o filtro de água regularmente e limpe-o, removendo o elemento 
filtrante. Lave o filtro com água potável, verifique o vedante e substitua-o se 
necessário. 

3. Consulte o manual do proprietário para a manutenção de rotina e para o 
esquema manutenção. Há várias verificações de manutenção a efectuar fazer 
cada vez que usa o motor e há outros que precisam ser realizados a cada 50, 100, 
500 ou 1000 horas.

4. O comando do motor deve ser limpo, caso necessário. Limpe a alavanca e a caixa 
com água potável. Verifique o mecanismo quanto a componentes soltos e quanto 
ao desgaste de todas as peças móveis regularmente. 

5. Ajude a proteger o seu investimento, verificando os ânodos de zinco antes e 
depois da temporada. Substitua sempre que necessário. Caso esteja numa área 
com maior potencial eléctrico, pode ter de faze-lo mais frequentemente.

6. Verifique a referência do impulsor da bomba de água salgada no manual do 
proprietário e certifique-se que mantêm um de reserva, a bordo. A água de 
refrigeração do motor sobreaquecerá caso este esteja danificado.  

SOBRE MOTORES E SISTEMAS AFINS
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SISTEMAS DE PROPULSÃO

Garantia de 3 anos
(De acordo com as condições de garantia e manutenção VETUS).
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O sistema de propulsão é um dos mais importantes sistemas 
a bordo. Um sistema propulsor bem calculado, fabricado e 
instalado, não só aumenta o conforto, mas também aumenta 
a fiabilidade. A VETUS pode aconselhar e calcular: hélices, 
diâmetros de veios e espaçamento entre casquilhos, tendo em 
consideração o binário e a elasticidade. Com a VETUS pode ter a 
certeza que o sistema se encontra perfeitamente calibrado.

A selecção do hélice e do veio correctos depende de um 
número de factores. As horas de navegação previstas, a 
instalação e a utilização são tidas em consideração aquando 
do aconselhamento. Por exemplo, o diâmetro de um hélice 

está dependente da velocidade de rotação do veio bem como 
pelo espaço disponível no fundo do barco. A caixa redutora é 
importante aquando do cálculo da velocidade, do passo, número 
de pás e área da pá.

A Vetus fornece veios fabricados em aço inox de alta qualidade, 
tipo Duplex 1.4462. Este material é, não só altamente resistente 
a corrosão, bem como tem uma elasticidade e dureza superior 
quando comparado com o AISI 316, resultando em menor 
desgaste e numa vida útil mais prolongada.

SISTEMAS DE PROPULSÃO

Hélices,
ver página 76 - 77

Ânodos de zinco, 
ver página 50 - 51



65Creators of Boat SystemsCreators of Boat Systems

A Vetus fornece veios fabricados em aço inox de alta 
qualidade, tipo Duplex 1.4462. Este material é, não só 
altamente resistente a corrosão, bem como tem uma 
elasticidade e dureza superior quando comparado com o AISI 
316, resultando em menor desgaste e numa vida útil mais 
prolongada.

Injecção de água na parte avante da manga é necessária de 
modo a induzir um filme de água entre o veio e o casquilho, 
criando deste modo um sistema praticamente sem atrito. 
Mais importante, não se usa massa lubrificante, assegurando 
deste modo que o sistema é “verde”, sem poluir. Como 

standard, as mangas são fornecidas com um casquilho junto 
ao hélice. Dependendo do comprimento da manga e do 
espaçamento dos casquilhos, a manga pode ser fornecida 
com dois ou três casquilhos.

A instalação do sistema propulsor não se encontra completa 
sem um casquilho interior auto-lineante. Este artigo, código 
“ZWB” está montado no final do interior da manga e segue 
o movimento do veio. Complementando, este casquilho 
interior auto lineante encontra-se equipado com um vedante 
duplo e um ponto de injecção de água para refrigeração e 
lubrificação.

SISTEMAS DE PROPULSÃO

Junta homocinética,
ver página 66 - 67

Casquilho interior 
auto lineante,
ver página 72

Veios propulsores,
ver página 71 - 75
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VDR

A mm B mm C mm D Ø E mm F mm G mm H mm I mm

VDR210254 325 217 101.6 60 63 145 45 25 143

VDR210255 325 217 127 60 63 145 45 25 143

VDR210304 325 217 101.6 60 63 145 45 30 143

VDR210305 325 217 127 60 63 145 45 30 143

VDR215254 376  268 101.6 60 63 145 45 25 175

VDR215255 376 268 127 60 63 145 45 25 175

VDR215304 376 268 101.6 60 63 145 45 30 175

VDR215305 376 268 127 60 63 145 45 30 175

VDR215354  401 268 101.6 69 88 145 45 35 200

VDR215355 401 268 127 69 88 145 45 35 200 

VDR221304 429 321 101.6 60 63 145 45 30 183

VDR221305 429 321 127 60 63 145 45 30 183

VDR221354  454 321 101.6 69 88 145 45 35 208

VDR221355 454 321 127 69 88 145 45 35 208

VDR221404 454 321 101.6 69 88 145 45 40 208

VDR221405 454 321 127 69 88 145 45 40 208

VDR421404 437 294 101.6 85 90 214 53 40 188

VDR421405 437 294 127 85 90 214 53 40 188

VDR421454 437 294 101.6 85 90 214 53 45 188

VDR421455 437 294 127 85 90 214 53 45 188

VDR421505 448 294 127 89 102 214 53 50 199

VDR430404 538 395 101.6 85 90 214 53 40 233

VDR430405 538 395 127 85 90 214 53 40 233

VDR430454 538 395 101.6 85 90 214 53 45 233

VDR430455 538 395 127 85 90 214 53 45 233

VDR430504 549 395 101.6 89 101 214 53 50 244

VDR430505 549 395 127 89 101 214 53 50 244 

VDR630505 522 333 127 87.5 87.5 250 87 50 250

VDR630605 522 333 127 87.5 87.5 250 87 60 250

VDR630705 522  333 127 87.5 87.5 250 87 70 250

VDR630506 522 333 152.4 87.5 87.5 250 87 50 250

VDR630606 522 333 152.4 87.5 87.5 250 87 60 250

VDR630706 522 333 152.4 87.5 87.5 250 87 70 250

VDR642505 579 362 127 87.5 87.5 250 87 50 250

VDR642605 579 362 127 87.5 87.5 250 87 60 250

VDR642705 579 362 127 87.5 87.5 250 87 70 250

VDR642506 579 362 152.4 87.5 87.5 250 87 50 250

VDR642606 579 362 152.4 87.5 87.5 250 87 60 250

VDR642706 579 362 152.4 87.5 87.5 250 87 70 250

SISTEMAS DE PROPULSÃO

Transmissão para veio propulsor

Acoplamento homocinético com abraçadeira axial integral

Junta homocinética com abraçadeira axial integral O alinhamento do veio é 
uma parte complicada da instalação do motor, o erro mais pequeno, pode 
causar vibrações parasitas, ruídos e eventualmente pior. Os engenheiros da 
VETUS responsáveis pelos sistemas de propulsão sentem que representam o 
coração do barco, escolhendo os melhores materiais existentes no mercado. 
Um produto pelo qual se sentem especialmente orgulhosos, e que tem vindo 
a comprovar a sua fiabilidade é o acoplamento homocinético rolamento axial 
integrado VDR da VETUS. O VETUS VDR permite uma maior liberdade ao 
motor devido à combinação de um rolamento auto-lineante e uma ajunta 
homocinética dupla. A gama Heavy Duty VDR é adequada até 24 000 N  
(tipo 6) de força. Este produto de alta qualidade é testado sob as mais 
adversas condições. O impulso transmitido pelo hélice é transmitido pelo 
rolamento de absorção, permitindo a montagem do motor em apoios 
flexíveis mais macios. Obtendo-se redução de vibração e consequentemente 
de ruido transmitido pelo motor. Encontra-se disponível para todos os tipos 
de caixas redutoras.

(A VETUS fornece falanges especiais a pedido).

Características e benefícios
•	Redução de vibração e ruido a bordo
•	VDR6, disponível para veios de diâmetro de 50 / 60 / 70 mm
•	VDR2 e 4, disponível para veios de diâmetro 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 mm
•	Design compacto
•	 Intermutável com outros modelos de outros fabricantes
•	Alto rendimento, resistente à corrosão
•	Durável
•	Montagem e alinhamento do veio propulsor

Materiais anti corrosivos
•	Aço inox (AISI316), bronze
•	Aço passivado negro
•	Borracha de alto rendimento
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SISTEMAS DE PROPULSÃO

Transmissão para veio propulsor

Encontram-se disponíveis falanges adaptadoras especiais para os modelos mais populares das caixas redutoras Volvo, 
Yanmar e Kanzaki, para a instalação dos modelos 2, 4 e 6 VETUS. Verifique os modelos correctos na lista de preços.

(diâmetro do veio)

1 Cubo

2 Abraçadeira axial

3 Junta CV (junta homcinetica)

4 Falange

Tipo 2
Veio

25, 30

Tipo 2
Veio

25, 30,35

Tipo 2
Veio

30, 35, 40

Tipo 4
Veio

40, 45, 50

Tipo 4
Veio

40, 45, 50

Tipo 6
Veio

50, 60, 70

Tipo 6
Veio

50, 60, 70

CV  10 CV  15 CV  21 CV  21 CV  30 CV  30 CV  42

Potência RPM Potência RPM Potência RPM Potência RPM Potência RPM Potência RPM Potência RPM

28 500 50 500 98 500 98 500 140 500 30 250 150 250

44 1000 79 1000 115 1000 115 1000 170 1000 125 500 200 500

59 1500 101 1500 160 1500 160 1500 235 1500 180 750 265 750

70 2000 122 2000 182 1800 182 1800 280 2000 215 1000 315 1000

81 2500 130 2250 179 2000 179 2000 325 2500 255 1250 360 1250

90 3000 125 2500 161 2500 161 2500 360 3000 285 1500 415 1500

90 3500 123 3000 143 3000 143 3000 370 3150 - - - -

90 3500 122 3500 136 3500 136 3500 340 3500 - - - -
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SISTEMAS DE PROPULSÃO

O acoplamento flexível “Bullflex” da VETUS oferece uma resposta conclusiva para com a procura de um maior conforto nas 
embarcações. O acoplamento Bullflex foi especialmente concebido para garantir o melhor amortecimento das vibrações. As 
vibrações torsionais que ocorrem devido a irregularidades cíclicas (especialmente em rev. baixas) são suavizadas de forma 
extremamente eficaz, gaças ao seu elemento de borracha muito flexível. Este elemento de borracha pré-tensionado garante 
uma transmissão com pouco ruído e sem vibrações, sem movimento entre o motor e o veio. O acoplamento Bullflex está 
protegido contra cortes, tanto axiais como radiais, garantindo uma transmissão segura sob todas as circunstâncias.

Outro ponto forte do acoplamento Bullflex é o excelente alinhamento do veio. O perfeito alinhamento do motor e do veio 
tende frequentemente a consumir muito tempo, mas o Bullflex ajuda o engenheiro responsável pela instalação. Mesmo com 
um mau alinhamento de 2º, o veio permanece perfeitamente centrado sobre a falange da caixa redutora. Devido a um anel 
de centralização especial, as rotações elevadas do veio são possíveis, o veio permanecerá perfeitamente centrado. O centro 
não cónico garante uma fácil instalação e, provavelmente até mais importante: fácil desmontagem do conjunto do veio. Isto 
em contraste com um centro cónico. Os trabalhos mecânicos onerosos do veio,  
tais como conicidade e corte de escatel deixam de ser necessários. Basta cortar  
o veio de acordo com o comprimento, livre de rebarbas, limpar e instalar.  
Os acoplamentos Bullflex nº 1, nº2 e nº 4 têm uma ligação de 4” para a  
caixa redutora. Os modelos nº 8, 12 e 16 apresentam uma ligação de  
4” e 5”. O modelo 32 Bullflex é oferecido com 6 orifícios M16  
roscados num diâmetro de círculo de afastamento de  
Ø 120,65 mm (4.75 polegadas). Isto permite a montagem dos 
acoplamentos Bullflex na maioria dos modelos das caixas
redutoras fabricadas pela Hurth,Velvet, TD, ZF e P.R.M.

Se necessário, a VETUS também pode fornecer
os dispositivos de fixação necessários para a
instalação do Bullflex na caixa redutora.

Exemplo
Um motor tem uma potência de 84 kW com um máx.  
de 3600 r.p.m. e caixa de 2.1:1.

A velocidade máxima do veio é de
3600 = 1,714 R.P.M.  
  2,1

Por conseguinte, a potência a ser transmitida por 100 R.P.M. é   
  84     = 4.9 kW/100 R.P.M.
17,14 

Com base no quadro, o modelo correcto é um Bullflex 8 para 
uma embarcação de recreio ou um Bullflex 12 para uma 
embarcação comercial. Esta fórmula também pode ser utilizada 
para os acoplamentos flexíveis Uniflex e Tipo 6.

Tipo Bullflex

Dados técnicos

Acoplamentos flexíveis

Tipo
Bullflex

DIN 6270 B =
embarcação de

recreio kW
(HP)/ 100 do

veio RPM

DIN 6270 A =
embarcação
comercial

kW (HP)/100
do veio RPM

rotação
máxima

Nm

r.p.m. 
máx.
a zero

desalinha-
mento

r.p.m. 
máx.
a 2º

desalinha- 
mento

D

mm

L

mm

d

mm

d

inch

DIN DIN

6270B 6270A

1 0.8 (1.1) 0.5 (0.7) 75 45 7000 3500 100 85 20, 25 1.00

2 1.6 (2.1) 0.9 (1.3) 150 90 6500 3250 120 120 20, 25 1.00

4 3.1 (4.3) 2.1 (2.8) 300 200 6000 3000 150 152 25, 30 1.00

8 6.3 (8.5) 4.3 (5.8) 600 410 5000 2500 170 166 30, 35, 40 1.25, 1.50

12 9.8 (12.8) 7.1 (9.6) 900 540 4000 2000 200 177 35,40,45 1.50, 1.75 

16 12.6 (17.1) 9.8 (13.3) 1200 935 4000 2000 205 197 40, 45, 50 1.50, 1.75, 2.00 

32 23.0 (31.3) 18.6 (25.3) 2200 1780 3600 1800 260 263 40, 50, 60, 70 1.75, 2.00
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SISTEMAS DE PROPULSÃO

Acoplamentos flexíveis

O acoplamento Bullflex tem um amortecedor de binário incorporado, reduzindo assim 
as vibrações axiais. Isto garante uma suave transmissão do binário no motor e nos 
apoios de montagem do motor, que ficam sujeitos a cargas menores.  
Resultado: menos vibrações.

Por definição, um motor apoiado sobre apoios 
de montagem flexíveis move-se sempre. Quando  
o veio propulsor é instalado rigidamente, ou seja:  
suportado por dois ou mais casquilhos não  
flexíveis, o veio propulsor não deve ser afectado  
pelos movimentos do motor.

Caso isto ocorra, podem-se dar danos nos  
apoios do motor, o acoplamento e vedante  
do veio. No caso de instalação de um conjunto  
de veio rígido, o anel de centralização pode  
ser removido do acoplamento Bullflex. Isto  
deve ser feito se a distância entre a saída da caixa redutora e o primeiro casquilho 
do veio for menos de 20x o diâmetro do veio. Os movimentos pendulares do veio 
propulsor, sendo absorvidos sem qualquer esforço pelo acoplamento Bullflex. 
Naturalmente, a remoção do anel de centralização cria efeitos adversos nas 
propriedades de amortecimento da vibração. Quando o veio propulsor é suportado 
por apenas um casquilho, o acoplamento Bullflex-com o seu anel de centralização 
instalado-funciona como junta flexível. O veio propulsor será então suportado e 
centrado dentro do acoplamento Bullflex, sejam quais forem os movimentos do motor.

Vantagens do acoplamento bullflex da VETUS
•	 Flexibilidade muito elevada
•	Amortecimento optimizado das vibrações
•	Protegido contra cortes (axiais e radiais)
•	Desalinhamento de até 2º admissível
•	Centralização excelente do veio, permitindo elevadas 

rotações do veio, mesmo para mau alinhamento
•	 Com desalinhamento de 2º o veio permanecerá 

centrado, mesmo em marcha-à ré
•	Possibilidade de remover o anel de  

centralização
•	Amortecedor de torque incorporado
•	Centro não cónico para uma centralização  

perfeita e fácil montagem/desmontagem

Encontram-se disponíveis falanges adaptadoras 
especiais para os modelos mais populares das 
caixas redutoras Volvo, Yanmar e Kanzaki, para a 
instalação dos modelos 2, 4 e 6 VETUS. Verifique 
os modelos correctos na lista de preços.

A unidade de bomba hidráulica de algumas 
caixas redutoras hidráulicas está posicionada 
de forma que se torna impossível instalar o 
acoplamento flexível directamente na falange de 
saída da caixa redutora. Nesses casos, terá de ser 
igualmente instalada uma falange intermédia.



70 Want to know more? Visit www.vetus.comWant to know more? Visit www.vetus.com

D

L

d

KO5

UNIFL

COMFL
137

54 83

 1
26 d

SISTEMAS DE PROPULSÃO

O alinhamento exacto e a instalação numa embarcação não é 
fácil e por vezes até nem sequer é possível. Os acoplamentos 
flexíveis Vetus, tipo Uniflex resolvem estes problemas. 
Adicionalmente às qualidades dos acoplamentos da VETUS 
apresentadas no final desta página, os acoplamentos  
Uniflex têm características extra que permitem um 
desalinhamento de 2º, para que centrem o veio da caixa, 
resultando num acoplamento flexível ideal para um com uma 
chumaceira de auto alinhamento e um motor com suportes 
flexíveis. Se estiver ligado ao motor a um ângulo de 2º, então 
o número máximo de rotações admissível é de 1500 rpm. no 
veio. Estes acoplamentos são protegidos axial e radialmente, e 
protegidos do corte. Estes não são adequados para V-Drive.

Tipo Uniflex 13
Com diâmetro cilíndrico e centro para veios com um diâmetro de 20-25-30 mm com uma ligação de 4” 
para Hurth, Velvet, TD, ZF, PRM e outras marcas.

Tipo Uniflex 16
Com diâmetro cilíndrico e centro com veio para um diâmetro de 30-35-40 mm com ligação de 4” e 5” 
para Hurth, Velvet, TD, ZF, PRM e outras marcas.

For the most popular Volvo, Yanmar and Kanzaki gearboxes special adapter flanges are available, for installation of Uniflex 13 
and 16 and VETUS type 6 couplings. Please see price list for the correct types.

Tipo 6
Diâmetro piloto Ø 20 mm ou com um diâmetro para 
Ø 25-30-35 mm com ligações de 4” e 5” para Hurth, 
Velvet, TD, ZF e PRM.

O acoplamento flexível da VETUS tipo 6 possui 
um centro cónico especial que garante um ajuste a 
100%. Isto poupa tempo de instalação.

Tipo KO5 (Tipo 6)

Tipo Uniflex 

Acoplamentos flexíveis

Tipo COMBIFLEX  
Este novo acoplamento flexível da VETUS combina 
as melhores características dos conceituados 
modelos UNIFLEX e BULLFLEX. É fácil de montar e, 
igualmente importante, é fácil remover o veio para 
manutenção ou em caso de danos à engrenagem da 
popa. Está disponível para eixos de Ø 25 mm ou 
Ø 30 mm e possui uma flange de 4” para encaixe 
nos modelos mais comuns das caixas de velocidades.

Para especificações, consulte a tabela abaixo.

Tipo

DIN 6270 B =
embarcação de
recreio kW/100

r.p.m. sobre (HP)

Exemplo:
com 1500 r.p.m. a  

potência máx.
admissível é (DIN B)

DIN 6270 A =
embarcação

comercial kW/100
r.p.m. sobre (HP)

D L d
 

Peso

Uniflex 13 2,6 (3,6) 15 x 2,6 = 39 kW (53 pk) 1,8 (2,5) 130 mm 98 mm Ø 20, 25, 30 2,4 kg

Uniflex 16 5,2 (7,1) 15 x 5,2 = 79 kW (107 pk) 3,6 (5) 199 mm 131 mm Ø 30, 35, 40 6,9 kg

KO5 (tipo 6) 3,9 (5,3) 15 x 3,9 = 58,5 kW (79,5 pk) 3,3 (4,5) 137 mm 84 mm Ø 20, 25, 30, 35 2,7 kg

COMFL1225 2,4 (3,2) 15 x 2,4 = 36 kW (48 pk) 1,7 (2,2) 126 mm 137 mm Ø 25 3,5 kg

COMFL1230 2,4 (3,2) 15 x 2,4 = 36 kW (48 pk) 1,7 (2,2) 126 mm 137 mm Ø 30 3,2 kg

Dados técnicos

NOVO
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SISTEMAS DE PROPULSÃO

Todos os veios da VETUS são fabricados em aço inox tipo“Duplex 
1- 4462”. Em comparação com os materiais de aço inoxidável 
como o AISI 316 e o Aquamet 17 ou 22, a resistência à corrosão  
do “Duplex 1-4462” é bastante superior. Além da resistência de 
tracção do “Duplex 1-4462” ser cerca de 30% superior à do AISI 
316, e a sua rigidez ser aproximadamente 40% superior. É 
precisamente este elevado grau de rigidez que confere ao 
“Duplex 1-4462” as suas excelentes propriedades de 
funcionamento com casquilhos (borracha). 

Dependendo do comprimento, diâmetro e número de rotações do 
veio devem ser instalados 1, 2 ou 3 casquilhos.

Material dos veios propulsores da VETUS Exemplo
Imagine que tem um veio com uma velocidade máxima 
de 1400 rpm. e um diâmetro de 30 mm. O diagrama 
indica (linha azul) que a distância máxima entre 2 
casquilhos é de 1600 mm. Se tiver um veio de por ex., 
1500 mm. de comprimento, então será suficiente um 
casquilho. Caso tenha um veio de 2000 mm de 
comprimento, deverão ser utilizados 2 casquilhos. Para 
veios com um comprimento de 3200 mm ou superior, 
utilize 3 casquilhos.

O casquilho interior (flexível) VETUS 
do sistema tem vedantes duplos como 
segurança dupla contra fugas de água.

A VETUS dispõe em stock sistemas de propulsão que podem ser facilmente instalados. O trabalho mecânico, a rosca e o corte 
do escatel foram executados pela VETUS. Além disso, estes sistemas protegem o ambiente: a lubrificação é assegurada 
através de água de refrigeração, sem uso de massa ou óleo. As mangas são disponibilizadas com um vedante duplo, 
eliminando a necessidade de uma caixa de enchimento. Estes sistemas de propulsão apresentam uma porca de hélice com 
ânodo de zinco integrado como fornecimento standard.

Para acoplamentos flexíveis, consulte a pág. 66 - 70.

Porquê utilizar um veio de propulsão com um diâmetro de Ø 35 mm, se um veio de Ø 30 mm é mais do que suficiente?

Sistema propulsor lubrificado p/ água
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Sistema propulsor lubrificado p/ água para barcos de fibra ou de madeira

Sistema propulsor lubrificado p/ àgua

Todas as dimensões são em mm.Ao efectuar a sua encomenda, indique as dimensões A, B e D.

D comprim. A comprim. B  C F I J K L Ø M N O P Q W X Y Z

Ø 25 1000 1500 2000 2500 3000 500 1000 1500 2000 210 8 3 40 88 90 8,5 110 M16 x 1.5 60 43 112 144 25 55

Ø 30 1000 1500 2000 2500 3000 500 1000 1500 2000 267 8 3 57 105 100 8,5 120 M20 x 1.5 67 50 112 144 30 75

Ø 35 a pedido a pedido 291 10 3 54 117 110 10,5 132 M24 x 2 76 60 112 145 35 85

Ø 40 a pedido a pedido 327 12 3 64 113 116 10,5 138 M24 x 2 82 63,5 114 150 35 95

Ø 45 a pedido a pedido 359 14 3,5 69 145 150 13 180 M30 x 2 93 70 129 165 40 105

Ø 50 a pedido a pedido 401 14 3,5 79 162 165 15 197 M36 x 2 99 76,1 129 165 45 115

Tipo BR2
Manga de bronze com 
dois casquilhos, um na 
proa e um à ré.

Tipo BL
Manga em bronze com 
falange de montagem 
e casquilho. A manga 
encontra-se desenhada 
para permitir uma 
fácil substituição do 
casquilho.

Tipo BR3
Manga de bronze com três 
casquilhos (proa, à ré e intermédio).

Casquilho interior 
auto-lineante
O casquilho interior (flexível) VETUS 
usado no sistema tem vedantes 
duplos, como sistema de segurança 
duplo contra fugas de água.
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WCAPS

BG

D R S T U V

Ø25 18 86 72 70 Ø8,5

Ø30 18 90 78 74 Ø8,5

Ø35 23 112 97 92 Ø10,5

Ø40 23 116 101 96 Ø10,5

Ø45 28 132 118 108 Ø13

Ø50 28 138 125 114 Ø13

D J Q W C B

 Ø 25 40 Ø 44 112 127

581.5
1081.5
1581.5
2081.5

 Ø 30 57  Ø 50 112 172

595.5
1095.5
1595.5
2095.5

Ø 35 54 57 112 184

595.5
1095.5
1595.5
2095.5

SISTEMAS DE PROPULSÃO

Falange de montagem p/ mangas.

Sistemas de propulsão com mangas em G.R.P. (Poliéster)

Sistema propulsor lubrificado p/ àgua

Tubos G.R.P. para veios com diâmetro de 25 ou 30 com o mesmo vedante duplo como apresentado acima. As mangas são 
fornecidas com um casquilho que deve ser directamente ligado ao casco. Uma porca do hélice com ânodo de zinco integrado 
é apresentada como standard com os veios.

A manga é fornecida com um casquilho aplicado à ré e 
uma e uma falange de montagem. As ranhuras do tubo são 
pensadas para uma fácil substituição do casquilho. Encontram-
se disponíveis mangas em aço inox AISI 316 e alumínio 
5083 como encomenda especial. Uma segunda falange 
de montagem (3) pode ser pedida separadamente, caso 
necessário.

Existem duas possibilidades de lubrificação 
p/ água para estes sistemas:
1. através de um macho de fundo G 3/8 com 

válvula de esfera, adaptador p/ tubo, 1 m de 
tubo de água e abraçadeiras (kit opcional).

2. ao usar uma pequena quantidade de água 
do circuito de refrigeração de água do 
motor.
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Todas as dimensões são em mm.

Tipo SA 
Veio propulsor tipo 1-4462 de aço inoxidável duplex, completamente trabalhado a nível mecânico e com porca de hélice com 
ânodo de zinco integrado. As dimensões do cone e do escatel são alvo de trabalho mecânico de acordo com a ISO 4566.

Sistema propulsor lubrificado p/ àgua

Ao fazer a sua encomenda, indique as dimensões A, B e D.

D comprim. A comprim. B  C F I J K O Ø Q W X Y Z

Ø 25 1000 1500 2000 2500 3000 a pedido 127 8 3 40 8 M16 x 1.5 51 112 144 25 55

Ø 30 1000 1500 2000 2500 3000 a pedido 172 8 3 57 10 M20 x 1.5 44 112 144 30 75

Ø 35 a pedido a pedido 184 10 3 54 10 M24 x 2 60 112 145 35 85

Ø 40 a pedido a pedido 206 12 3 64 12 M24 x 2 63,5 114 150 35 95

Ø 45 a pedido a pedido 226 14 3,5 69 12 M30 x 2 70 129 165 40 105

Ø 50 a pedido a pedido 254 14 3,5 79 15 M36 x 2 76,1 129 165 45 115

Ø 60 a pedido a pedido 287 18 4 96 15 M92 x 3 86 93 163 55 130

Casquilho interior 
auto-lineante
Interior (flexível) VETUS utilizado 
no sistema tem vedantes duplos, 
como sistema de segurança duplo 
contra fugas de água.

Tipo BR2
Manga de aço com dois
casquilhos na proa e à ré.

Tipo BL
Manga em aço 
inox com casquilho 
montado à ré.
As ranhuras da manga 
sáo pensadas de modo 
a facilitar a substituição 
do casquilho.

Tipo BR3
Manga de aço com três casquilhos 
(à proa, à ré e intermédio).

Sistema propulsor lubrificado p/água para barcos de aço, fibra ou madeira
Todas as mangas de aço devem ser fornecidas com apoios adicionais para reduzir a distorção durante a soldadura. 
Especifique aquando da encomenda.

Dependendo do comprimento, diâmetro e número de rotações do veio, devem ser instalados 1, 2 ou 3 casquilhos
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➀

➃ 

➁ 

RULAGER RULAG..PH RL

A B** C

20 mm* 11/4” 76 mm

22 mm* 11/4” 76 mm

25 mm 11/2” 100 mm

30 mm 13/4” 120 mm

35 mm 17/8” 140 mm

40 mm 21/8” 160 mm

45 mm 23/8” 180 mm

50 mm 25/8” 200 mm

55 mm* 27/8” 220 mm

60 mm 3” 240 mm

65 mm* 33/8” 260 mm

70 mm 31/2” 280 mm

80 mm 4” 320 mm

A B C

25 mm 40 mm 100 mm

30 mm 45 mm 120 mm

35 mm 50 mm 140 mm

40 mm 55 mm 160 mm

45 mm 65 mm 180 mm

50 mm 70 mm 200 mm

60 mm 80 mm 240 mm

70 mm 90 mm 280 mm

80 mm 100 mm 320 mm

90 mm 110 mm 360 mm

100 mm 125 mm 400 mm

A B C

1” 11/2” 4 ”

11/8” 15/8” 41/2”

11/4” 13/4” 5 ”

13/8” 17/8” 51/2”

11/2” 2 ” 6 ”

15/8”* 21/8” 61/2”

13/4” 23/8” 7 ”

2 ” 25/8” 8 ”

21/4” 3” 9 ”

21/4” 31/4” 10 ”

21/4” 33/4” 11 ”

3 ” 4 ” 12 ”

31/4” 41/2” 14 ”

4 ” 5 ” 16 ”

SISTEMAS DE PROPULSÃO

Este sistema de propulsão lubrificado por água utiliza um 
tubo de aço que pode ser soldado num barco de aço com 
distorção mínima. Neste tubo de aço pode ser facilmente 
adaptada uma manga de bronze com a ajuda de 
casquilhos de borracha. A manga de bronze é fornecida 
como standard com casquilho traseiro, mas quaisquer 
casquilhos adicionais (intermédia e/ou à proa) podem 
ser fornecidos a pedido. O tubo interior de bronze pode 
ser fornecido com casquilho interior auto-lineante com 
vedante de bordo duplo, tipo ZWB. Quando fizer a sua 
encomenda, especifique as dimensões A, B, D e E. Apesar 
de o interior do tubo de aço não entrar em contacto com 
a água, o conjunto inclui um revestimento resistente à 
corrosão de modo a oferecer protecção adicional. 

Disponíveis para diâmetros entre Ø 20 mm e Ø 100 mm, e entre Ø 1” até Ø 4”. Revestimento de poliuretano-borracha. O exterior 
dos casquilhos são fabricados em latão ou resina fenólica. A resina fenólica é mais leve, não corrói e é facilmente substituível. 
Adequado para uso em barcos de alumínio. Os casquilhos da VETUS, estão disponíveis para diâmetros de veios maiores.

Com vedante duplo e casquilhos de borracha 
especialmente desenvolvidos para barcos de aço

Casquilhos lubrificados por água da VETUS

Sistema propulsor lubrificado p/ àgua

D A B C E H J K W Tubo de aço de precisão

Ø 35 a pedido a pedido 291 a pedido 60 54 117 112 I.D. = 89 / O.D. = 101.6

Ø 40 a pedido a pedido 327 a pedido 63 64 133 114 I.D. = 89 / O.D. = 101.6

Ø 45 a pedido a pedido 359 a pedido 63 69 145 129 I.D. = 112.8 / O.D. = 127

Ø 50 a pedido a pedido 401 a pedido 63 79 162 129 I.D. = 112.8 / O.D. = 127

Para veios com diâmetro
em polegadas e mangas
com diâmetros interiores
em polegadas.

Para veios com diâmetro
em mm e mangas com
diâmetros interiores em
mm.

Para veios com diâmetro
em mm e mangas com
diâmetros interiores em
polegadas.

* Disponível através de encomenda especial.
** Usado nas mangas Vetus.
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oude kleuren:
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m 30,2
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k 30,2

oude kleuren:
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m 30,2
y 100
k 30,2

P3B P3C

P4E P4G

SISTEMAS DE PROPULSÃO

Um hélice é possivelmente o componente mais importante 
de um barco a motor e é igualmente importante para os 
barcos à vela. Exige muita atenção, tanto pelo arquitecto 
naval como pelo fabricante do hélice. Os “especialistas”, 
que lhe podem dizer sem preparação prévia qual o tipo de 
hélice ideal para o seu barco, simplesmente não existem. 
A VETUS faz bom uso de um programa informático 
especialmente concebido que garante a determinação 
do hélice ideal para o seu barco, com a ajuda de alguma 
informação (correcta) que necessitamos que nos indique.

Quais são as exigências mais importantes de um hélice?

•	 Equilíbrio 
Se considerar que um hélice roda, normalmente, a 2 000 rpm. 
(mais do que 30 rotações por segundo!), percebe que um bom 
hélice deve estar bem equilibrado. É um trabalho difícil e que 
leva muito tempo, mas algo absolutamente obrigatório. 

•	Dimensões 
De forma a atingir o melhor desempenho e evitar as vibrações, é 
extremamente importante garantir que o afastamento de cada 
pá seja idêntico e que a distância entre as pás não varia. Isto 
requer uma grande precisão em termos de fabrico. 

•	Material 
O “bronze” é o denominador comum de uma grande variedade 
de ligas. Os hélices da VETUS são fabricados em bronze/
manganês, um material muito resiliente, mas muito flexível. 
Devido às suas especificações, hélices da VETUS, quando 
danificados, podem ser quase sempre reparados. A escolha de 
um bom hélice (VETUS), que combine todas as qualidades 
supracitadas, assume uma grande importância! O diâmetro e o 
passo dos hélices são quase sempre apresentados em polegadas 
(1” = 25.4 mm). 

•	Área da pá 
De forma a especificar o hélice correcto, o especialista deve em 
primeiro lugar determinar a relação Fa/F necessária. Cada hélice 
tem uma relação Fa/F fixa. Isto significa que a área total do 
círculo do hélice (F) em comparação com a área de superfície 
(expandida e desenvolvida) de todas as pás juntas (Fa). A escolha 
da relação Fa/F depende da forma da secção subaquática e da 
velocidade da embarcação em questão.

Fa/F = 0,85
H = 0,5 D

Hélices

Fa/F = 0,52
H = 0,43 D

Fa/F = 0,69
H = 0,43 D

Fa/F = 0,55
H = 0,45 D

Fa/F = 0,85
H = 0,5 D

Hélice de 3 pás
Tipo P3B

Hélice de 4 pás
Tipo P4E

Hélice de 3 pás
Tipo P3C

Hélice de 4 pás
Tipo P4G

A VETUS tem stock permanente de hélices tipo P3B, P3C e P4E com cone standard e dimensões de escatel tal como indicado no quadro.
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Fa/F = 1,06
H = 0,5 D

P5G

SISTEMAS DE PROPULSÃO

Como encomendar?
Indique o diâmetro e o passo do hélice, assim como o número de pás, o sentido 
de rotação e as dimensões do cubo e do cone, de acordo com o desenho.

Conicidade do veio propulsor
Todos os hélices em stock na VETUS têm um cone standard de 1:10. Isto 
significa que a diferença entre o diâmetro maior e menor do orifício cónico 
representa 10% do comprimento do cubo hélice (D-d=0.1xL). Se necessário, 
podemos adaptar o cubo a uma conicidade de 1:12, 1:16, etc. Ao prazo de 
entrega são adicionados alguns dias extra e uma pequena taxa adicional 
(ver lista de preços).

NOTA
A VETUS disponibiliza uma grande variedade de hélices, a pedido. Os mesmos 
são fabricados em bronze manganês. A pedido, fornecemos hélices em bronze 
alumínio.

Estão disponíveis hélices de diferentes tipos e dimensões para encomendas 
especiais com um tempo de entrega entre 10 a 12 semanas.

Hélices

Para obter mais informações ou uma visão geral dos ânodos consulte as 
páginas 50-51. 

Ânodo de zinco para a porca do eixo

Conicidade standard do cone de fixação dos veios da VETUS (1:10). Dimensões em conformidade com a ISO 4566

Diâmetro de hélice Orifício do veio Cubo do veio

Hélice de 3
PÁS P3B

Hélice de 3
PÁS P3C

Hélice de 4
PÁS P4E

Hélice de 4
PÁS P4G

Hélice de 5
PÁS P5G

Diâmetro
maior

D

Diâmetro
menor

d

Comprimento
do cone

L

Largura de
escatel

B

12”-15” 12”-15” 14”-15” 25 mm 19 mm 60 mm 8 mm

16”-18” 16”-18” 16”-17” a pedido a pedido 30 mm 22 mm 80 mm 8 mm

19”-21” 19”-21” 18”-20” a pedido a pedido 35 mm 26 mm 90 mm 10 mm

22”-24” 22”-24” 21”-22” a pedido a pedido 40 mm 30 mm 100 mm 12 mm

25” 25” 23”-24” a pedido a pedido 45 mm 34 mm 110 mm 14 mm

superior

a 25”

superior

a 25”
a pedido a pedido 50 mm 38 mm 120 mm 14 mm

Tipo Especificações

SN25B Ânodo de zinco sobressalente para porca do eixo de Ø 25 mm

SN30B Ânodo de zinco sobressalente para porca do eixo de Ø 30 mm

SN35B Ânodo de zinco sobressalente para porca do eixo de Ø 35 mm

SN40B Ânodo de zinco sobressalente para porca do eixo de Ø 40 mm

SN45B Ânodo de zinco sobressalente para porca do eixo de Ø 45 mm

SN50B Ânodo de zinco sobressalente para porca do eixo de Ø 50 mm

A VETUS também tem em stock os veios
correspondentes (ver pág. 71 - 75).

Hélice de 5 pás
Tipo P5G
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SOBRE SISTEMAS DE PROPULSÃO

Porquê sistemas de propulsão VETUS?
Hélices:
•	Os hélices VETUS são dinamicamente equilibrados, evitando assim vibrações e ressonância
•	A VETUS tem um vasto stock de hélices standard de alta qualidade dos mais variados diâmetros, passos e áreas de pá
•	Os hélices VETUS são fabricados em bronze manganês. Este material de alta qualidade é forte e caso necessário, pode ser reparado
•	A VETUS pode reparar e modificar o cone dos hélices em stock
•	A VETUS calcula o hélice ideal, sem custos, utilizando um programa de cálculo especialmente desenvolvido para o efeito

Veios propulsores:
•	Os veios propulsores VETUS são fabricados em aço inox, tipo Duplex 1.4462, o qual tem uma excelente resistência à corrosão, força de 

tracção e dureza
•	Os veios são fabricados pela VETUS e são fornecidos com um caimento de 1:10, chaveta, porca com ânodo de zinco integrado e anilha
•	A VETUS fornece veios de 25, 30 e 35 mm de diâmetro em várias medidas. Os veios de 40, 45 e 50 mm de diâmetro são fabricados à 

medida rapidamente

Mangas:
•	  A VETUS tem vários sistemas para veios de 25 a 50 mm de diâmetro. Dependendo do tipo de embarcação, material e tipo de motor, 

os sistemas podem ser apertados, colados ou soldados no local. A VETUS utiliza latão de alta qualidade, bronze, aço e fibra
•	  A VETUS desenha e fabrica as mangas oferecendo aconselhamento no que respeita ao diâmetro do veio e espaçamento dos casquilhos
•	VETUS fornece um sistema completo, usando produtos standard e à medida

Acoplamentos:
•	A VETUS oferece vários acoplamentos flexíveis para fazer com que o alinhamento do veio e do motor sejam mais fáceis. Além disso, 

um acoplamento flexível aumenta o conforto de navegação visto que reduz significativamente a vibração 
•	Além de acoplamentos flexíveis, a VETUS também fornece acoplamentos homocinéticos. Devido à inclusão de uma abraçadeira axial 

integral, o motor pode ser montado em suportes mais suaves, o que reduz significativamente as vibrações. A dupla acção faz com que 
seja possível baixar o ângulo entre o veio propulsor e o motor 

•	Os acoplamentos VETUS são desenhados de modo a terem uma longa duração

Conselhos
1. Os sistemas de linhas de veios VETUS protegem o ambiente: a lubricação é 

assegurada pela água de refrigeração, sem o uso de massas ou óleos. 
2. A manutenção deve ser efectuada a cada 200 horas ou uma vez por ano.
3. Os veios propulsores VETUS são fabricados em aço inox “Duplex 1-4462”. 

Comparando com aço Inox tipo AISI 316 e Aquamet 17 ou 22, a resistência à 
corrosão é muito maior.

4. Casquilhos lubrificados por água com borracha de poliuretano. Exterior em resina 
fenólica. Esta é leve, não corrói e pode ser facilmente substituída.
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3 anos de garantia
(De acordo com as condições de garantia e manutenção VETUS).

SISTEMAS DE ESCAPE
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SISTEMAS DE ESCAPE

Silencioso/pescoço 
de Cavalo,

 ver página 86

Tubo de escape
ver página 99

Silencioso
ver página 93

Tubo de escape,
ver página 98

1.  A temperatura dos gases de escape pode atingir altas 
temperaturas. Nos motores diesel pode facilmente chegar a 
600°C ou mais.

2.  A velocidade com que o som pode ser transmitido através do 
ar, está dependente da temperatura do ar. Isto também se 
aplica aos gases de escape. Quanto mais alta a temperatura, 
mais alta é a velocidade do som através dos gases.

3.  O volume de som, ou seja, o volume relativo de som tal como 
experienciado pelo ouvido humano, encontra-se por sua vez 
dependente da velocidade do som. Tal como a velocidade de 
transmissão do som diminui, o nível de som diminui 
proporcionalmente. No passado, muitos barcos usavam um 
sistema de escape seco, nos quais os gases de escape eram 
transportados para fora do casco sem qualquer forma de 
arrefecimento. O atrás exposto resultava em escapes muito 
quentes, os quais tinham de ser continuamente isolados, mas 
mesmo assim, produziam um ruido tremendo. A redução da 
temperatura dos gases de escape até 40° ou 50°C, obtêm-se 
injectando água de arrefecimento no sistema de escape. Isto é 

o princípio de funcionamento de um sistema de escape 
húmido. Em complemento, os cheiros do escape dos motores 
diesel também é consideravelmente reduzido. Uma vantagem 
adicional em reduzir a temperatura, é o facto de todos os 
componentes poderem ser fabricados em borracha ou 
materiais sintéticos. Isto permite uma maior sofisticação e 
redução de peso, assegurando a ausência de corrosão.

Que critérios devem ser preenchidos por um sistema de 
escape húmido?
Na sua forma mais simples, um tubo de borracha, ligado do motor 
directamente até à saída de popa, parece adequado. Contudo, as 
seguintes questões devem ser tidas em consideração:

•	 	Depois	do	motor	parar,	a	água	de	refrigeração	no	sistema	de	
escape não deve poder regressar para o interior do motor.

•	 	A	água	fora	do	barco	deve	ser	impedida	de	entrar	no	mesmo,	
por conseguinte no motor, através da saída de popa.

Os seguintes factores são de grande importância:
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SISTEMAS DE ESCAPE

Válvula anti-sifonamento
ver página 96

Colectores/silenciosos
ver página 85

Motores,
ver página 16 - 17

De modo a cumprir com este pressuposto, a VETUS oferece uma 
gama completa de componentes de escape fabricados em 
materiais sintéticos. 
Tais como: um colector recolhe a água presente no sistema 
quando o motor pára. Complementando, um colector tem uma 
enorme capacidade atenuadora de som e é um eficiente 
silencioso. A dimensão do colector é, não só, determinada pelo 
diâmetro do tubo de escape, mas também pela quantidade de 
água que deve recolher. Logo, a VETUS oferece colectores com 
capacidade acrescida para sistemas com escapes longos.

Um pescoço de cavalo sobe o tubo de escape acima da linha de 
água, de modo a que a água não possa retornar ao sistema. 
Depois de se parar o motor, a água presente no tubo de escape 
deve correr até ao ponto mais baixo do sistema. Este deve ser o 
ponto onde se aplica o colector. De modo a limitar a quantidade 
de água, o pescoço de cavalo deve ser colocado, o mais próximo 
possível do colector. Caso necessário, também o pode aplicar 
directamente na saída de popa.

A saída de popa de ser colocada acima da linha de água, 
como regra geral. Recomendamos tubos de escape 
VETUS para todos os sistemas de escape húmidos: os 
tubos de escape VETUS são extremamente flexíveis, não 
rompem quando submetidos a calor e são resistentes a 
gases de escape, temperaturas até 100°C e resíduos de 
óleo. Estes tubos são aprovados pela Lloyd’s e cumprem 
as directivas SAE J2006 R2.

Aplique sempre um alarme de temperatura de escape, de 
modo a precaver temperatura excessiva no sistema de 
escape. Isto pode acontecer, caso haja uma restrição total 
ou parcial no sistema de água de refrigeração. Os 
motores diesel VETUS têm um alarme de temperatura de 
escape integrado.
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SISTEMAS DE ESCAPE

Colector/Silenciosos

NLPHD (Para heavy duty), consulte as páginas 90-91
NLP,  
consulte a página 85

NLP3, consulte a página 87NLPH, consulte a página 86 NLPG, consulte a página 86

WLOCK, consulte a página 88

LSSA, consulte a página 89

Colector

Colector

Colector

APRESENTAÇÃO DOS COMPONENTES

LSL, consulte  
a página 89

LSG, consulte  
a página 89
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SISTEMAS DE ESCAPE

Silenciosos  

Colector

Pescoço 
de cisne

Separadores

Respiradouros

Silenciosos

MGP, consulte a página 92

DEMP, consulte a página 93

LGS, consulte a página 94

ASD, consulte a página 96 AIRVENT, consulte a página 97ASD38, consulte a página 97

MV,  
consulte a página 95

MF,  
consulte a página 95

WLOCK,  
consulte a página 93

LT,  
consulte a página 93

APRESENTAÇÃO DOS COMPONENTES DE ESCAPE VETUS
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➀ ➁➀ ➁

Sistema de escape com ponto de injecção de água “C” 
15 cm ou mais acima da linha de água.

Sistema de escape com o ponto de injecção de água
“C” a menos de 15 cm acima da linha de água.

mm Escape 
mm

Tipo LP, MF, 
NLP, LSS, LSL Tipo MV Tipo MGP, 

MGS, MGL, LSG
30 30 13,6 hp / 10 kW - -

40 40 24,5 hp / 18 kW - -

45 45 30 hp / 22 kW - -

51 51 38 hp / 28 kW - -

60 60 53 hp / 39 kW - 46 hp / 34 kW

76 76 86 hp / 63 kW - 75 hp / 55 kW

90 90 121 hp / 89 kW 141 hp / 103 kW 105 hp / 77 kW

102 102 155 hp / 114 kW 181 hp / 133 kW 136 hp / 100 kW

102 127 - - 173 hp / 127 kW

127 127 241 hp / 177 kW 281 hp / 206 kW 211 hp / 155 kW

127 152 - - 256 hp / 188 kW

152 152 345 hp / 254 kW 403 hp / 296 kW 302 hp / 222 kW

152 203 - - 420 hp / 308 kW

203 203 - - 539 hp / 396 kW

203 254 - - 691 hp / 508 kW

254 254 - - 844 hp / 620 kW

SISTEMAS DE ESCAPE

Pescoço de cisne

Tubo de escape

Saída de popa

Silenciosos de escape

Colector/Silencioso NLP

Linha de
água

Pescoço de cisne

Saída de 
popa

Colector/Silencioso NLP

Válvulas

Linha de água

Silenciosos de escape

Tubo de escape

A altura do ponto de injecção de água de arrefecimento 
no sistema de escape, relativamente à linha de água, é de 
grande importância.

Se o ponto de injecção da água for 15 cm ou mais 
acima da linha de água, esta pode ser injectada 
directamente no sistema de escape.  

No entanto, se o ponto de injecção da água se encontrar 
15 cm abaixo da linha de água (ou mesmo abaixo 
disso) existe um risco do sistema de arrefecimento retornar 
água pela admissão, quando o motor estiver parado. Esta 
água enche o sistema de escape e no final volta para os 
cilindros do motor através das válvulas de escape. Esta acção 
pode ser prevenida aplicando um tubo de respiro (1) na 
linha da água de arrefecimento ou aplicando uma válvula 
anti sifonamento (2)

Instalação acima ou abaixo da linha de agua

A combinação correcta de motor e colector 
assegura uma óptima atenuação sonora. Esta 
tabela demonstra as combinações tidas como 
óptimas.

(Calculado com uma contra pressão de 0,1 bar)
Quando o fabricante do motor permite uma 
contrapressão mais elevada, os colectores VETUS 
são adequados para motores com uma potência 
maior do que a indicada na tabela.

Escolha o sistema de escape

Exemplo de cálculo
Este cálculo demonstra como calcular a 
quantidade necessária, em litros, do colector.

D = Diâmetro interno do tubo (mm)
L = Comprimento do tubo (mm)

2 x ( π x D² x L ) x 0,25 / 1000.000 

VolumeMargem de 
segurança

25% de água 
no tubo

Conversão 
para litros

4
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NLP

NLP50S*

NLP

B

A

A B
186 50.5

240 75.5

Incluindo conjunto de 
montagem.

Dimensões de 
montagem no solo

SISTEMAS DE ESCAPE

Colector/silencioso

Instalação fácil
Os colectores NLP são de construção de dupla fase, com 
câmaras superiores e inferiores as quais têm uma placa de 
repartidora horizontal e um tubo ascendente através do centro. 
Comparando com colectores de fase única que utilizam apenas 
uma câmara, os NLP oferecem uma atenuação superior de som 
com contrapressão mínima. Uma vez que a câmara superior 
pode ser rodada a 360°, tal como as ligações de admissão e 
saída, a instalação do escape mesmo em espaços confinados é 
muitíssimo simplificada.

Tipo NLP
Adequado para tubo de escape com diâmetro interno de 40 mm, 
45 mm, 51 mm, 60 mm, 76 mm e 90 mm. Fornecido com bujões 
de drenagem (para armazenamento no inverno). Encontram-se 
incluídas correias de fixação do colector ao barco com capacidades 
de 4,5 e 10 L. Os Tipos NLP40, 45, 50 têm uma capacidade de 4.5 L. 
Os tipos NLP50S, 60, 75, e 90 têm uma capacidade de 10 L.

Capacidade 4,5 litros

Capacidade 10 litros
Dimensões: mais ou menos 2%
* Capacidade de 10 litros, Ø 50 mm

Melhorado

A entrada rotativa do colector é ligada ao colector de escape 
do motor, utilizando o tubo de escape VETUS (pág. 85) Os 
gases de escape, misturados com a água de arrefecimento 
são empurrados da câmara inferior para a superior, através 
do tubo de ascensão central e depois através da ligação de 
saída (também rotativa) no topo. Esta é ligada à saída de 
popa, através do tubo de escape VETUS. Para a obtenção de 
uma atenuação óptima de som no escape, recomendamos a 
instalação de um silencioso de escape VETUS e um pescoço de 
cisne NLPG (pág. 86) na linha de escape, após o colector NLP.
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SISTEMAS DE ESCAPE

Capacidade 3 litros (40-45-50)

Tipo 40, 45, 50

Capacidade 10 litros (60-75-90)

Tipo 60, 75, 90

Tipo NLPH
A construção deste novo colector / silencioso de escape VETUS consiste em dois componentes rotativos. As ligações do tubo são 
totalmente rotativas, assegurando uma instalação simples e rápida numa vasta gama de aplicações. Este componente de escape 
combinado é concebido para instalação horizontal. Disponível para tubos de escape com Ø 40, 45, 51, 60, 76 ou 90 mm.

Tipo NLPG
Combinando as funções de silencioso de escape e pescoço de cavalo, poupa-se tempo de instalação e espaço, ao mesmo tempo que se
mantêm as qualidades essenciais de um bom sistema de escape. O pescoço de cavalo evita que a água de escape e o silencioso de
escape criem uma mistura de água adicional para reduzir um maior ruído de escape. Os resultados são impressionantes com uma 
insignificante contra pressão no sistema. Ambas as secções e as ligações do tubo deste novo modelo são completamente rotativas,
assegurando facilidade de instalação. Disponível para tubos de escape com Ø 40, 45 ou 51 mm.

Colector/silencioso de escape, tipo NLP
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NLP3

772

520

Ø
 1

10 Ø
 D

Ø
 D

NLP340 NLP345 NLP350 NLP360 NLP375 NLP390

Ø (D) 40 45 50 60 75 90

Capacidade (Litros) 5 5 5 13 13 13

SISTEMAS DE ESCAPE

Tipo 40, 45, 50

Tipo 60, 75, 90

Tipo NLP3
Este novo e exclusivo silencioso, é constituído por um colector de três câmaras com excelentes resultados. A redução no nível 
sonoro é de uns incríveis 10 dB, superior ao obtido com um colector de duas câmaras, tornando o NLP3 o componente de 
escape mais silencioso actualmente disponível para embarcações de recreio.

Não há nenhum colector no mercado que reduza melhor o som! 
O NLP3 tem câmaras superiores e inferiores rotativas, tal como as ligações para a tubagem, garantindo assim uma instalação 
simples e rápida, inclusive nos espaços mais confinados. Encontra-se disponível com ligações para tubagens com diâmetro 
interno de Ø 40 mm, 45 mm, 51 mm, 60 mm, 75 mm ou 90 mm.

Colector/silencioso de escape, tipo NLP
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WLOCKLP30

WLOCKLP

WLOCKL50S

WLOCKLR

SISTEMAS DE ESCAPE

Colectores

Tipo WLOCKLP
Adequado para tubo de escape com 30 mm de
diâmetro interno. Fornecido com um bujão de 
drenagem para armazenamento no Inverno.

Tipo WLOCKLR
Para tubo de escape com diâmetros internos de 40 
mm, 45 mm ou 51 mm. Fornecido com um bujão de 
drenagem para armazenamento durante o Inverno. 
A ligação de admissão destes 3 modelos roda 360°, 
isto facilita bastante a instalação de escape. Existe 
um colector de maiores dimensões para tubo de 51 
mm de diâmetro interno (abaixo apresentado) que é 
recomendado para montagens com tubo de escape 
de maior comprimento (mais de 4 m de comprimento 
total do tubo).

Tipo WLOCKLS e WLOCKLP
COLECTOR LP 50S / LP 60 / LP 75 / LP 90 para tubo de
escape com diâmetros internos de 51 mm, 60 mm, 
76 mm ou 90 mm. O modelo mais pequeno L50R,
abaixo apresentado, é para ser utilizado quando a
linha de escape é relativamente curta, enquanto 
o modelo de maiores dimensões, LP50S, deve ser 
utilizado com um tubo de escape mais longo. Estes 
colectores são fornecidos com bujão de drenagem.

Capacidade 4,3 litros

Capacidade 2,3 litros

Capacidade 10,5 litros
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LSG

LSL

LSSA

SISTEMAS DE ESCAPE

Tipo LSL
Estes colectores são concebidos para comprimentos relativamente 
longos e directos de escape, por exemplo, no caso de veleiros. Estes 
têm ligações fixas (não rotativas) de admissão e de exaustão e 
encontram-se disponíveis para tubos de escape de Ø interno de 60 
mm, 75 mm ou 90 mm. Duas correias de segurança fazem parte do 
fornecimento.

Sistemas de escape longos 
Por vezes, especialmente no caso dos iates, a linha de escape é tão longa que é necessário um colector de grandes dimensões para 
evitar que o enorme volume de água na linha, retorne para o motor quando este se encontrar parado. Os colectores VETUS tipo 
LSG, LSS e LSL são a solução ideal para barcos que naveguem em águas agitadas, sem o motor a funcionar. Para simplificar a 
instalação dos modelos LSS e LSG, tantos as ligações de admissão bem como de exaustão fazem rotação a 360 graus. Encontram-se 
equipados com um bujão de drenagem para armazenamento no Inverno. É possível aplicar um sensor para aplicar um alarme de 
temperatura de escape na admissão do tubo de admissão do LSG. O modelo LSS apresenta uma altura reduzida de 225 mm, 
possibilitando assim a instalação sob o convés.

Válvula de segurança (incorporada)

Capacidade 16 litros

Capacidade 71/2 litros

Capacidade 17 litros

Colectores

Tipo LSSA
Ligação de tubo Ø 40, 45 ou 51 mm. As ligações rodam 360 graus. 
Uma correia de segurança é fornecida como standard.

Tipo LSG
Ligação de tubo Ø 60, 76 ou 90 mm. Com válvula de segurança e 
ligações rotativas 360º. Duas correias de segurança fazem parte 
do fornecimento.
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NLP HD
Colectores

NOVO

 Especificações
Composto de serviço 

pesado da VETUS
Poliéster

Resina de éster 
epoxivinílica de Classe 1

Resistência de temperatura do material 260 °C 150 °C 174 °C

Temperatura contínua de utilização 180 °C 120 °C 140 °C

Temperatura máxima de utilização 250 °C 150 °C 174 °C

Temperatura para deformação sob 
carga (1.8MPa, 18 bar, 260 psi)

250 °C 120 °C 140 °C

Resistência à tracção
190 Mpa
1900 Bar

27,560 psi

100 Mpa
1000 Bar

14500 psi

114 Mpa
1140 Bar

16,530 psi

Resistência à flexão
300 Mpa
3000 Bar

43,500 psi

140 Mpa
1400 Bar

20,300 psi

167 Mpa
1670 Bar

24,200 psi

SISTEMAS DE ESCAPE

DISPONÍVEL EM PRETO OU EM BRANCO 
COLECTORES DE HEAVY DUTY

A nova linha de colectores HD da VETUS é fabricada especialmente para aquelas 
aplicações onde o sistema é colocado à prova dia após dia, tais como em 
embarcações comerciais ou da guarda costeira.
A nova linha de colectores HD da VETUS é fabricada num composto especial com uma resistência ao calor de até 260° C.
Apesar de o design do colector NPL ser já bastante conhecido pelas suas características silenciosas, opções de montagem 
versáteis e contrapressão extremamente baixa, são-lhe agora adicionadas propriedades mecânicas que podem enfrentar 
qualquer desafio e que o colocam numa posição única no mercado! A resistência térmica à deformação sob pressão é de 
250° C; quase o dobro dos materiais GRP padrão. O mesmo acontece com a resistência à tracção e à flexão. Para os que 
estão preocupados com o peso, há boas notícias também. Todos estes benefícios estão disponíveis a quase metade do 
peso da concorrência!

A VETUS APRESENTA UMA NOVA GAMA DE 
COLECTORES - A LINHA DE COMPÓSITOS DE HEAVY DUTY
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S

L

A VETUS APRESENTA UMA NOVA GAMA DE 
COLECTORES - A LINHA DE COMPÓSITOS DE HEAVY DUTY

Tipo Cor Ø da tubagem Capacidade  Desenho

NLP40HD Preto 40 mm 4.5 L S

NLP45HD Preto 45 mm 4.5 L S

NLP50HD Preto 50 mm 4.5 L S

NLP50SHD Preto 50 mm 10 L L

NLP60HD Preto 60 mm 10 L L

NLP75HD Preto 75 mm 10 L L

NLP90HD Preto 90 mm 10 L L

NLP50SWHD Branco 50 mm 10 L L

NLP60WHD Branco 60 mm 10 L L

NLP75WHD Branco 75 mm 10 L L

NLP90WHD Branco 90 mm 10 L L

SISTEMAS DE ESCAPE

Especificações
•	 Disponível para sistemas de escape de Ø 40, 45, 50, 60, 75 e 90 mm
•	 O material composto HD da VETUS é resistente ao calor até 260° C
•	 A escolha segura em caso de falha de refrigeração
•	 Instalação fácil e rápida em qualquer situação 

- Corpos rotativos a 360º 
-  A ligação rotativa da tubagem oferece possibilidades infinitas de 
ligação

- O suporte de montagem no chão e as correias de montagem na 
parede são fornecidos de fábrica

•	 Desempenho máximo 
- Redução de ruído superior 
- Contrapressão mínima no sistema de escape 

•	 Fornecido com bujões de drenagem para armazenamento no Inverno
•	 Disponível em preto ou branco
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MGL

MGS

MGP

MGVIB45 MGVIB55 

SISTEMAS DE ESCAPE

Tipo d D A B

MGP9090 Ø 90 Ø 90 Ø 270 450

MGP102102 Ø 102 Ø 102 Ø 270 450

MGP5455 Ø 127 Ø 127 Ø 270 450

MGP102127 Ø 102 Ø 127 Ø 270 450

Tipo d D A B

MGS5455A Ø 127 Ø 127 Ø 400 700

MGS5456A Ø 127 Ø 152 Ø 400 700

MGS6456A Ø 152 Ø 152 Ø 400 700

Tipo d D A B

MGL6458A Ø 152 Ø 203 Ø 500 750

MGL8458A Ø 203 Ø 203 Ø 500 750

MGL84510A Ø 203 Ø 250 Ø 500 750

Tipo MG, especifico para embarcações de grande porte 
Muitas vezes, num barco moderno de alto desempenho, com um ou dois grandes motores 
Instalados, não há muito espaço livre na sala do motor. Os colectores VETUS, modelo MG, 
são concebidos para tornarem possível mesmo a mais estranha das instalações. A ligação de 
exaustão no topo roda 360° e a ligação de admissão encontra-se num ângulo de 45° acima. 
Para uma encomenda de quantidade mínima de 10 peças, poderemos fornecer estes 
colectores com a ligação de admissão ou exaustão com um ângulo de 0°, 15° ou 30°. Os 
colectores VETUS, tipo MG, só podem ser instalados em sistemas de escape húmido. São 
inteiramente fabricados em materiais sintéticos (sem acção corrosiva ou galvânica), têm 
excelentes propriedades de redução de som e causam uma pressão posterior mínima. As 
abraçadeiras são fabricadas em aço inox. Fornecido com uma torneira de drenagem para 
armazenamento no Inverno. Para escapes de Ø 90 a 250 mm.

Capacidade aprox 130 litros

Capacidade aprox 75 litros

Capacidade aprox 23 litros

Apoios flexíveis
Estes apoios podem ser usados, para minimizar o som causado por vibrações induzidas pelo motor no 
colector de escape. O tipo MGVIB45 é adequado para colectores tipo MGP, sendo o tipo MGVIB55 
adequado para colectores tipo MGS e MGL.

Colectores
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DEMPMP

WLOCKLT

LT

MP 40 (Ø 40 mm)
MP 45 (Ø 45 mm)
MP 50 (Ø 51 mm)
MP 60 (Ø 60 mm)

MP 75 (Ø 76 mm) 456 x 130 x 180
MP 90 (Ø 90 mm) 456 x 130 x 180
MP 100 (Ø 102 mm) 580 x 168 x 202

SISTEMAS DE ESCAPE

Ø D B L H

LT 65 65 235 155 500

LT 75 76 235 155 500

LT 90 90 300 210 525

LT 102 102 300 210 525

LT 110 110 300 210 525

LT 127 127 380 275 565

LT 152 152 380 275 565

Silencioso de escape

Pescoço de cisne

Silencioso tipo DEMPMP
Disponível para tubos de escape de 
Ø 40 mm, 45 mm, 51 mm, 60 mm, 75 
mm, 90 mm ou 102 mm. Este silencioso 
de escape cria uma mistura adicional de 
água dentro da linha de escape, a qual 
resulta numa redução de som ainda 
maior. A construção do silencioso de 
escape praticamente não causa resistência 
ao fluxo dos gases de escape.

Pescoço de cavalo tipo LT
LT 75 / LT 90-90 / LT 102 / LT 127 / LT 152
Disponível para tubo de escape de  
Ø 76 mm, 90 mm, 102 mm, 127 mm ou 
152 mm.

Abraçadeiras em aço inox (AISI 316) fazem 
parte do fornecimento.

Pescoço de cavalo tipo 
WLOCKLT
LT 40 / LT 45 / LT 50 / LT 60 Disponível para 
tubo de escape de Ø 40 mm, Ø 45 mm,  
51 mm ou 60 mm de diâmetro interior.

Um motor com uma curva misturadora 
de escape com um diâmetro exterior de 
57 mm (2¼”) pode ser ligado a um tubo 
de escape de Ø 60 mm VETUS. Neste 
caso, colectores, silenciosos de escape, 
pescoços de cisne e saídas de popa VETUS 
com a medida de Ø 60 mm devem ser 
usados.
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XHI

LGS

LGS

XHSM XHSH

Especificações
•	 Ø 40 mm
•	 Ø 45 mm
•	 Ø 51 mm

Especificações
•	 Ø 60 mm
•	 Ø 76 mm

SISTEMAS DE ESCAPE

Separador de gases/água para motores marítimos e geradores

Alarme de temperatura de escape

Ligação de silencioso
de escape

Ligação de tubo
de escape

Os geradores e motores marítimos diesel produzem geralmente perturbadores e borbulhantes sons de escape. O separador de água 
Vetus, tipo LGS, oferece a solução ideal, porque separa a água de arrefecimento injectada não tratada dos gases de escape. Além disso, 
o separador de gases/água LGS tem uma enorme capacidade de amortecimento de som e funciona igualmente como pescoço de cavalo. 
Os modelos LGS 40/45/50 são fornecidos com ligações para tubo com diâmetro Ø 40, 45 ou 50 mm, que podem rodar a 360° e têm 
uma capacidade de 7 litros. O tubo de drenagem de água de arrefecimento tem um diâmetro de Ø 38 mm. Os modelos LGS 60/75 têm 
ligações rotativas a 360°, com um diâmetro de Ø 60 ou 75 mm. A capacidade é 12 litros e o tubo de drenagem de arrefecimento tem 
um diâmetro de Ø 50 mm. Todos os modelos têm um suporte de montagem em aço inox com correias sintéticas de Ø 40 mm, 45 mm, 
51, 60 mm e 76 mm.

Tipo XH
Um bloqueio no sistema de admissão de água de refrigeração ou um impulsor da bomba de água salgada defeituoso resulta na perda 
total, ou numa severa redução de volume da água de refrigeração no sistema de escape. Neste caso, a temperatura aumenta muito mais 
rapidamente do que a temperatura do motor. Recomendamos a aplicação de um alarme de temperatura na linha de escape. Este alarme 
está preparado para sistemas de escape húmido. O mesmo faz alarmes, visual e sonoro quando a temperatura dentro do tubo de escape 
ou dentro do colector, excede um nível aceitável. Os sensores de temperatura, podem ser instalados no tubo ou no colector, tendo que 
se adquirir o manómetro em separado. No caso de uma instalação de motores dupla, pode-se aplicar 2 sensores a 1 manómetro, caso 
necessário. Também se pode ligar um sensor a dois manómetros, no caso de duplo posto de comando. Dimensões de corte para aplicação: 
Ø 52 mm. Dimensões exteriores: Ø 62 mm. Disponível em 12 e 24 V D.C. Existem 2 tipos; o XHSM para instalação no colector/silencioso e o 
XHSH para instalar no tubo de escape. Estes manómetros têm de ser encomendados  
em separado.
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MV

MF

MIXER

SISTEMAS DE ESCAPE

D H L

Ø 90 Ø 210 702

Ø 100 Ø 210 702

Ø 125 Ø 320 910

Ø 150 Ø 320 910

D H L

Ø 90 Ø 210 728

Ø 100 Ø 210 735

Ø 125 Ø 320 940

Ø 150 Ø 320 959

Silencioso de 
escape modelo MV

Saída de popa

Válvula de segurança

Válvula de segurança

Especialmente desenvolvido para embarcações de alto desempenho com motores 
potentes, onde muitas vezes não há espaço disponível para a instalação de um 
colector e/ou um pescoço de cisne.

Tipo MV

Especificações
•	 Aplicação	unicamente	em	sistema	de	escape	húmido.
•	 	Todas	as	peças	plásticas	são	fabricadas	em	materiais	sintéticos	

(livre de corrosão).
•	 Tremenda	redução	de	nível	de	som.
•	 Contra	pressão	absolutamente	mínima.
•	 Dimensões	compactas	e	baixo	peso.
•	 Apoios	em	aço	inox	(AISI	316)	fornecidos.
•	 	A	saída	de	popa	pode	ser	fabricada	em	aço	inox	(AISI	316)	 

(tipo TRCVS) ou plástico preto reforçado com uma abraçadeira 
de aço inox (AISI 316) integrada (tipo TC). Ambos têm uma 
válvula anti-retorno incorporada.

•	 	Encontra-se	disponível,	um	sensor	de	temperatura	da	água	de	
escape para o colector tipo MV. O sensor pode ser fornecido com 
o colector. O colector e a saída de popa deste sistema de escape, 
só podem ser instaladas com a saída de popa abaixo, pelo menos 
5 cm, em relação à curva misturadora dos gases de escape com 
a água, neste caso o fluxo de água do mar injectada na curva 
misturadora, dirigir-se-á sempre no sentido oposto ao motor.

Ambos, o colector e a saída de popa têm uma válvula 
anti-retorno, a qual assegura que independentemente 
das circunstâncias, (ex.: quando na ondulação ou aquando 
de manobras à ré), que a água do mar nunca retorne ao 
motor. Assim sendo, este sistema faz com que a instalação 
de um pescoço de cavalo seja desnecessária.

Os colectores tipo MV têm uma ligação para um sensor 
de temperatura, o qual produz um alarme auditivo no 
caso da temperatura dos gases de escape/água de 
refrigeração, exceda os limites aceitáveis. Isto assegura 
uma protecção adicional para o motor, visto que informa 
imediatamente aquando de impedimentos a nível de 
refrigeração, bem antes do líquido de refrigeração do 
circuito interno sobreaqueça. Os motores marítimos VETUS, 
não necessitam destes sensores de segurança adicionais 
visto que fazem parte do fornecimento do motor.

Capacidade
•	 Ø 90 e 100 aproximadamente 11,5 litros 
•	 Ø 125 e 150 aproximadamente 37 litros

•	 Para diâmetros de tubo 
90 mm e 102 mm:  
volume 13 litros

•	 Para diâmetros de tubo 
127 mm e 152 mm: 
volume 43,5 litros

Tipo MF

Capacidade
•	 Ø 90 e 100 aproximadamente 13 litros
•	 Ø 125 e 150 aproximadamente 43,5 litros

Nalguns barcos, o colector de escape deve ser posicionado perto do colector de escape do 
motor (isto não é completamente verdadeiro, nos casos de sistemas horizontais), quando 
a água de refrigeração não se mistura devidamente com os gases. Muitas vezes resulta 
em sobreaquecimentos. A Instalação de um misturador de água previne esta situação. 
Encontra-se disponível para tubos de diâmetro de 90, 100, 125 ou 150 mm.

Os MV e MF devem ser instalados com tubo de borracha reforçada aprovado (pág. 99)

Sistemas de escape para embarcações de alto desempenho

Sensor de temperatura
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ASDV

ASDH

SISTEMAS DE ESCAPE

Tipo HTipo V

Se o ponto onde a água de arrefecimento é injectada no escape for inferior a 15 cm acima da linha de água, do que quando o motor 
está parado, existe um risco de que a água de arrefecimento do sifão para o sistema de escape e, subsequentemente para o próprio 
motor. Tal pode ser prevenido através da montagem de um AIRVENT VETUS pelo menos 40 cm acima da linha de água. Dois modelos 
diferentes estão disponíveis: tipo ASD e tipo AIRVENT. Os dois modelos podem ser ligados a tubos com diâmetros internos de Ø 13, 19, 
25 e 32 mm (½ “, ¾”, 1“ e 1¼”). Versão ASD38 liga o tubo com diâmetro interno de Ø 38 mm (1½ “). 

Tipo V com válvula
O tipo V tem uma válvula anti-sifonamento. No entanto, requer 
manutenção periódica para evitar bloqueio com cristais de 
sal. Válvula ASD, a única no mercado com manutenção quase 
Inexistente. Pode ser facilmente desmontada à mão para limpeza.

Válvulas anti-sifonamento

Tipo H com tubo
O tipo H tem uma ligação de tubo para o exterior do casco. Há 
uma extracção constante da água de arrefecimento através deste 
tubo enquanto o motor estiver em funcionamento. O tipo H é 
fornecido completo com uma passa cascos, abraçadeiras e 4 m de 
tubo.

Tipo ASD
O modelo ASD é intermutável com o tipo AIRVENT e tem os mesmos pontos de fixação. Tem a 
vantagem da ligação de injecção de ar rodar 360°. Além disso, a válvula pode ser mantida sem 
a remoção do respire sem serem necessárias ferramentas.
Para substituição, encontra-se disponível um conjunto com 5 válvulas como peça 
sobressalente. O tipo ASD tem uma válvula de silicone aplicada, daí não ser necessário 
manutenção.

Specifications
•	 Compartimento : 

Todos os modelos são fabricados em material sintético
•	 Válvula: Modelo ASD fabricados material sintético
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ASD38V

AIRVENTV

ASD38H

AIRVENTH

SISTEMAS DE ESCAPE

Tipo AIRVENT
Modelo AIRVENT fabricado em material sintético e aço inox. Encontram-se disponíveis suportes de montagem para ambos os 
tipos de válvulas, de modo a facilitar a instalação em superfícies com isolamento sonoro, consulte a página 127. Este suporte é 
fornecido com parafusos, anilhas e porcas auto freadas para montar o respiro.

Válvulas anti-sifonamento

Tipo ASD
Válvulas adequadas para tubo de Ø 38 mm. Estas são ideais para sanitas ou para tanques de detritos que estejam instalados 
abaixo da linha de água. É fornecida com passa cascos, abraçadeiras e 4 m de tubo de respiro. A válvula tipo ASDH VETUS é 
também adequada para utilizar com sanitas abaixo da linha de água e/ou tubos de descarga de um reservatório de águas 
residuais. O único no mercado sem manutenção, pode ser facilmente desmontado para limpeza. 
Sem manutenção.
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C

TRCPV

TRCR

TRCSV

TC

Ø 40 
Ø 45 
Ø 50 
Ø 60

Tipo Para tubo de 
escape (D.I.)

A=medida do 
orifício B C

40 40 mm Ø 41 mm Ø   74 mm 75 mm

45 45 mm Ø 46 mm Ø   79 mm 75 mm

50 51 mm Ø 51 mm Ø   84 mm 75 mm

60 60 mm Ø 61 mm Ø   94 mm 75 mm

75 76 mm Ø 77 mm Ø 110 mm 90 mm

90 90 mm Ø 91 mm Ø 123 mm 110 mm

100 102 mm Ø 103 mm Ø 140 mm 115 mm

125 127 mm Ø 128 mm Ø 169 mm 140 mm

150 152 mm Ø 153 mm Ø 194 mm 150 mm

Tipo Para tubo de 
escape (D.I.)

A=medida do 
orifício B C

40 40 mm Ø 52 mm        Ø   88 mm 75 mm

45 45 mm Ø 52 mm        Ø   88 mm 75 mm

50 51 mm Ø 68 mm        Ø 104 mm 75 mm

60 60 mm Ø 68 mm        Ø 104 mm 75 mm

75 76 mm Ø 97 mm       Ø 140 mm 95 mm

90 90 mm Ø 97 mm Ø 140 mm 95 mm

Tipo Para tubo de 
escape (D.I.)

A=medida do 
orifício B C

40 40 mm Ø 53 mm        Ø   86 mm 86 mm

45 45 mm Ø 58 mm        Ø 114 mm 86 mm

50 51 mm Ø 63 mm        Ø 114 mm 86 mm

60 60 mm Ø 73 mm        Ø 114 mm 86 mm

76/90 76 e 90 mm Ø 111 mm       Ø 164 mm 90 mm

Tipo Para tubo de 
escape (D.I.)

A=medida 
do orifício B C

90 90 mm Ø   93 mm Ø 141 mm 110 mm

100 102 mm Ø 103 mm Ø 155 mm 115 mm

125 127 mm Ø 128 mm Ø 178 mm 140 mm

150 152 mm Ø 153 mm Ø 203 mm 150 mm

SISTEMAS DE ESCAPE

Saídas de popa

Saídas de popa (borracha edpm) 
Pode ser montada facilmente na popa. A ligação plástica é montada por fora da popa, com dois aros de aço inox polido com 
uma espessura de 2 mm. Os silenciosos e pescoço de cavalo da VETUS com correspondentes dimensões podem ser aplicados muito 
facilmente. Para ligações de tubo de escape, é necessária uma ligação plástica, tipo SLVBR ou SLVBG (pág. 99).

Saída de popa com válvula de segurança (sintética)
O tubo de escape pode ser aplicado directamente nesta saída de popa.

Saídas de popa com válvula de segurança
(Aço inox AISI 316) Ø 40 - 150 mm. O tubo de escape pode ser directamente aplicado nesta saída de popa.

Saída de popa com válvula de segurança (sintético)
(Aço inox AISI 316) Ø 40 - 150 mm. O tubo de escape pode ser directamente aplicado nesta saída de popa.
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SLANG

SLVBR SLVBG

SIHOSE

Código Diâmetro 
Interno

Diâmetro 
externo

Peso Pressão 
máxima 

Raio de 
curvatura

SLANG30 30 mm 13/16“ 38 mm 0,55 kg/m 4 bar 45 mm

SLANG40 40 mm 19/16” 48 mm 0,79 kg/m 4 bar 60 mm

SLANG45 45 mm 13/4 53 mm 0,88 kg/m 4 bar 68 mm

SLANG50 51 mm 2” 59 mm 1,1 kg/m 4 bar 77 mm

SLANG57 57 mm 21/4” 65 mm 1,1 kg/m 3,3 bar 86 mm

SLANG60 60 mm 23/8” 68 mm 1,2 kg/m 3,3 bar 90 mm

SLANG65 65 mm 29/16” 73 mm 1,3 kg/m 3,3 bar 98 mm

SLANG75 76 mm 3” 84 mm 1,4 kg/m 3,3 bar  114 mm

SLANG90 90 mm 31/2” 98 mm 1,9 kg/m 2 bar 135 mm

SLANG100 102 mm 4” 110 mm 2,3 kg/m 2 bar 153 mm

SLANG110 110 mm 4 11/32” 119 mm 2,8 kg/m 2 bar 165 mm

SLANG125 127 mm 5” 137 mm 3,3 kg/m 2 bar 191 mm

SLANG150 152 mm 6” 163 mm 4,4 kg/m 2 bar 228 mm

SLANG200 203 mm 8” 218 mm 6,8 kg/m 2 bar 406 mm

SLANG250 254 mm 10” 270 mm 8,5 kg/m 2 bar 508 mm

SLANG300 305 mm 12” 323 mm 10,8 kg/m 2 bar 606 mm

Código Diâmetro 
Interno

Diâmetro 
externo

Peso Pressão 
máxima 

Raio de 
curvatura

SIHOSE25   25 mm 1”   35 mm 0,60 kg/m 5 bar    62 mm

SIHOSE32   32 mm 1¼”   41 mm 0,73 kg/m 4,5 bar   80 mm

SIHOSE38   38 mm 1½”   47 mm 0,85 kg/m 4 bar   95 mm

SIHOSE51   51 mm 2”   61 mm 1,31 kg/m 4 bar 150 mm

SIHOSE63   63 mm 2½”   74 mm 1,60 kg/m 3,5 bar 190 mm

SIHOSE76   76 mm 3”   87 mm 2,06 kg/m 3,5 bar 225 mm

SIHOSE102 102 mm 4” 113 mm 2,70 kg/m 2 bar 360 mm

SISTEMAS DE ESCAPE

Tubo de borracha tipo SLANG
Graças ao reforço das espirais de aço e a um tipo de borracha mais flexível, os tubos de escape VETUS são agora mais 
resistentes e flexíveis. Os tubos de escape com diâmetros internos até 152 mm Ø inclusive, têm um raio da curva não superior 
a 1,5 x diâmetro do tubo. Os tubos de escape com diâmetros internos superiores a 152 mm Ø, têm um raio da curva de 2 x 
diâmetro do tubo. Devido a esta grande flexibilidade, poupa tempo de montagem. Os tubos de escape VETUS estão aprovados 
pela LLoyd’s Register of Shipping e cumprem os requisitos SAE J2006 R2. São resistentes a temperaturas entre -30°C e 100° C, 
com breves picos de temperatura até 115 Cº. Os tubos de escape VETUS aprovados pela R.I.N.A. também cumprem a ISO 13363 
e encontram-se disponíveis como opção. Ver a lista de preços.

Um motor marítimo com uma curva misturadora de água de 
escape com diâmetro externo de 57 mm pode ser ligado a um tubo 
de escape VETUS de 60 mm. Neste caso, também se podem ligar 
colectores, silenciadores, pescoços de cisne e painéis de popa
com uma dimensão de 60 mm Ø.

De modo a reduzir a contra pressão no motor, o interior 
de todos os tubos de escape VETUS são totalmente lisos e 
suaves.

Adaptadores para tubos sintéticos tipo SLVBR e SLVBG
Para tubos, fabricados em material sintético. Disponíveis com ligações 
rectas ou curvas com 60°, para tubos de escape com diâmetros internos 
desde 40 mm até 150 inclusive.

Disponível com curvas de 90º para tubos de escape com diâmetros internos 
de 127, 152, 203 ou 254 mm. (consulte a lista de preços)

Tubo de silicone tipo SIHOSE
Os tubos são fabricados em silicone de alta qualidade com tecido sintético e camada interior em espiral de aço. É adequado 
para uma vasta gama de aplicações tais como tubos de escape, tubos de água de refrigeração ou tubos para águas residuais. 
Graças ao seu acabamento de polido, este tipo de tubo é ideal para utilizar em áreas nas quais o aspecto e a limpeza são 
importantes. Este tubo é extremamente flexível, o que facilita a instalação e é altamente resistente ao desgaste. Pode ser 
utilizado continuamente desde - 54° a + 177°C (intermitentemente até 250°C). Os tubos de silicone VETUS cumprem todos os 
requisitos da ISO13363 Classe B e SAE J 2006 R1.

Acessórios

Para uma visão global sobre tubos, ver pág. 158 e 159.
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SOBRE SISTEMAS DE ESCAPE

Porquê os sistemas de escape VETUS?
Todos os sistemas de escape VETUS atendem aos altos padrões que os nossos clientes esperam. Em seguida, destacamos apenas alguns 
dos benefícios:
•	 Todos os sistemas de escape VETUS cumprem as normas ABYC em vigor
•	 Muitos dos sistemas vêm completos com ligações e corpos rotativos para a fácil instalação de mangueiras a partir de qualquer ângulo
•	 Uma excelente redução de ruído é combinada com contrapressão mínima
•	 Alguns sistemas disponíveis usam uma combinação de pescoço de cisne / silenciador e colector / silenciador
•	 A nossa válvula anti-sifonamento ASD é a única no mercado que praticamente não necessita manutenção 
•	 A válvula anti-sifonamento ASD pode ser facilmente desmontada à mão para limpeza
•	 Todos os materiais são totalmente resistentes à corrosão
•	 Os colectores HD VETUS oferecem uma maior resistência à temperatura que o GRP
•	 Os tubos de escape são extremamente flexíveis, o que torna a instalação rápida e fácil

Conselhos
1. Deve verificar regularmente o colector de escape bem como o sistema de escape 

no que respeita a fugas de gases e de água. Verifique e reaperte todas as 
abraçadeiras, se necessário.

2. Antes da hibernação invernal drene o colector de escape. Todos os colectores 
VETUS têm um dreno para este propósito. 

3. O sistema anti-sifonamento AIRVENTV tem uma válvula de pressão segura e 
auto-suficiente. No entanto, exige manutenção periódica de modo a evitar o 
entupimento com cristais de sal. Lave-a anualmente com água potável.
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3 anos de garantia
(de acordo com as condições de garantia e manutenção VETUS)
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A VETUS fornece uma gama completa de painéis e instrumentos 
para embarcações;
•	Painéis de instrumentos para motores
•	Painéis de controlo para hélices de proa e popa
•	Painéis de fusíveis
•	Detectores e sensores
•	Painéis de controlo para limpa pára-brisas
•	Manómetros, sensores e cablagens

Painéis de instrumentos para motores
A nossa extensa linha encontra-se disponível com fundo preto, 
branco ou creme de modo a ir ao encontro da preferência dos 
seus clientes. 

Painéis de controlo para hélices de proa e de popa
Os painéis de controlo para hélices de proa e de popa VETUS 
encontram-se disponíveis com acabamento de alumínio ou em 

polímero. O controlo mais recente pode ser aplicado num furo de 
diâmetro 52 mm, permitindo uma instalação fácil e rápida com 
uma fresa. Os painéis de polímero são fornecidos com os mesmos 
espelhos do que os outros manómetros Vetus, sendo a perfeita 
inclusão a um painel de instrumentos perfeitamente integrado.

Painéis de fusíveis
A VETUS fornece três painéis de fusíveis distintos. Os mesmos 
são à prova de água, de acordo com o IP 64. Os painéis VETUS 
são preparados internamente, de modo a que a instalação 
envolva apenas a ligação dos cabos de potência e os cabos dos 
equipamentos a proteger. Os painéis são fabricados em polímeros 
e outros materiais resistentes à corrosão.

Painéis e sensores detectores de gás e monóxido de carbono
Em cada época náutica, lêem-se histórias nos jornais e nas revistas 
da especialidade, sobre explosões a bordo de embarcações. Esta 

Paineís de controlo
p/ hélices de proa,

ver página 174 - 175

Paineís de 
instrumentos
p/ motores, 

ver página 104

paineís de
disjuntores,
ver página 
110 - 111

INSTRUMENTOS NÁUTICOS
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situação pode ser evitada, instalando um detector de gases. 
Os detectores de gás e monóxido de carbono VETUS podem 
ser ligados a um sensor extra, colocado num compartimento 
à sua escolha. A VETUS oferece um painel para a detecção do 
venenoso monóxido de carbono, o explosivo propano, butano, 
metano e hidrogénio e outro painel para a detecção de vapores 
de gasolina/petróleo e o venenoso monóxido de carbono. Ambos 
têm incorporado auto teste, podem ser programados para serem 
ligados a alarmes sonoros, ligar ventiladores de emergência, 
e desligar válvulas de combustível e/ou gás electricamente 
operadas.

Painéis de controlo para limpa pára-brisas
A VETUS fornece painéis de controlo e sistemas afins para limpa 
pára-brisas, sistemas de lavagem e sensores de chuva. Estes painéis 
coordenam o movimento de braços múltiplos.

Instrumentos e manómetros, Para tabliers e painéis 
personalizados
Muitos proprietários de embarcações e arquitectos navais 
desejam desenhar os próprios os seus tabliers, em vez 
de usar painéis Standard fornecidos pelos fabricantes 
de motores e outros. De modo a ir ao encontro desta 
necessidade, a VETUS fornece manómetros, sensores 
e cablagens “PWL” (pagina 106), permitindo uma 
grande flexibilidade no design do posto de comando. 
Os manómetros encontram-se disponíveis em preto, 
branco ou creme, e com espelhos em branco, preto ou 
cromado. Os manómetros disponíveis funções, incluem 
bóias de combustível, taquímetros, temperatura de gases 
de escape, pressão do óleo, temperatura do líquido de 
refrigeração, voltagem do alternador, amperagem de 
carga, posição da cana de leme, indicador de posição do 
trim.

Instrumentos de 
motor, ver página 

108 - 109

Sensores e
manómetros,

ver pagina 107

paineís p/ hélices 
de proa, ver 

página 174 - 175

INSTRUMENTOS NÁUTICOS
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MPA34B MPA1XB

MPA22B

Painéis de controlo de luxo

Tipo MPA
Novos e elegantes painéis de motor em alumínio.
Graças a materiais elegantes e de qualidade, estes novos painéis de motor são uma modernização ao seu painel de instrumentos. Os 
painéis são feitos de alumínio anodizado naval, oferecendo um visual elegante aos painéis e aos manómetros individuais. As curvas e 
contornos subtis levam elegância e modernidade ao posto de comando.

O painel MPA22 inclui uma chave de ignição, tacómetro, conta-horas, voltímetro e sinais de alerta (LED e sonoros). O painel MPA34 
inclui também manómetros de pressão do óleo e da temperatura do motor. Com o painel de extensão MPA1XB existe a opção de dois 
manómetros adicionais (os manómetros adicionais devem ser encomendados separadamente).

Todos os painéis podem ser encomendados com manómetros em preto ou em branco. O painel possui um acabamento de revestimento 
preto à prova de intempéries. As cores personalizadas estão disponíveis para encomendas de cem painéis ou mais. Os painéis instalados 
são  classificação IP64 à prova de salpicos e as ligações eléctricas são compatíveis com as dos painéis Vetus mais antigos.

Especificações
•	Design elegante
•	 Fabricado em alumínio anodizado naval
•	O MPA2 e o MPA3 incluem manómetros, chave de 

ignição e sinais de alerta LED. Podem ser instalados dois 
manómetros adicionais usando o painel de extensão 
MPA1XB 

•	Montagem fácil. Fornecido com juntas e parafusos de 
montagem 

•	 IP64 à prova de salpicos
•	Disponível com manómetros em preto ou em branco  
•	Disponível para sistemas de 12 e 24 Volt

Tipo Descrição Cor Dimensões  
(mm)

Profundidade de 
aplicação (mm)

MPA34B
Chave de ignição, tacómetro, conta-horas, voltímetro, sinais de alerta, 
manómetro de pressão do óleo, manómetro da temperatura do motor

Preto 267 x 157 120

MPA22B Chave de ignição, tacómetro, conta-horas, voltímetro, sinais de alerta   Preto 218 x 157 120

MPA1XB Painel de extensão em alumínio para dois manómetros adicionais Preto 154 x 100 100

INSTRUMENTOS NÁUTICOS
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MP34B..

MP21B.. XTPAN..

MP10B12

MP22B..

Painéis de instrumento para motor

Tipo MP34B
Painel de instrumentos de motor à prova de água 
VETUS, com 6 luzes de monitorização, alarme 
sonoro, interruptor de pré-aquecimento/arranque 
com chave amovivel, combinado de conta-
rotações/conta-horas, manómetro de temperatura, 
voltímetro e manómetro de óleo.

Extensão 
para painel, 
mostrador
Concebido para 
receber  
2 instrumentos 
VETUS com um 
corte de diâmetro 
de Ø 52 milímetros. 
(Instrumentos a 
serem encomendados 
separadamente).

Tipo MP21B
Painel de instrumentos de motor 
VETUS à prova de água, com 6 luzes 
de monitorização, combinado de 
conta-rotações/conta-horas, alarme 
sonoro e interruptor de pré-
aquecimento/arranque com chave 
amovivel. Um instrumento adicional 
pode ser instalado. Este painel 
é perfeitamente adequado para 
instalação num fly-bridge ou numa 
segunda posição de comando.

Todos os painéis de instrumentos 
de motor VETUS, têm uma chave de 
ignição fornecida com uma cobertura 
impermeável para o interruptor.

Para reduzir a condensação o máximo 
possível, todos os instrumentos 
VETUS têm vidro duplo.

Todos os painéis de instrumentos para 
motor VETUS. São fornecidos com 
uma ficha multi pinos como Standard.

Tipo MP10B12
Painel de motor à prova de água 
para barcos à vela, com 5 luzes de 
monitorização alarme sonoro e um 
interruptor de pré-aquecimento/
arranque com chave amovivel. 
À prova de água de acordo com o IP64*

* As classificações IP mencionadas pressupõem 
que o produto se encontra correctamente 
instalado e são referentes somente à face frontal.

Tipo Cor do 
mostrador Dimensões Profundidade 

de aplicação Volt

MP22BS12A Preto 193 mm x 161 mm 121 mm 12

MP22BW12A Branco 193 mm x 161 mm 121 mm 12

Tipo Cor do 
mostrador Dimensões Profundidade 

de aplicação Volt

MP10B12 Preto 156 mm x 94 mm 120 mm 12

Tipo Cor do 
mostrador Dimensões Profundidade de 

aplicação Volt

MP21BS12A Preto 193 mm x 161 mm 121 mm 12 

MP21BN12A Creme 193 mm x 161 mm 121 mm 12

MP21BW12A Branco 193 mm x 161 mm 121 mm 12

Tipo Cor do 
mostrador Dimensões

XTPAN252A Preto 161 mm x 99 mm

Tipo Cor do 
mostrador Dimensões Profundidade de 

aplicação Volt

MP34BS12A Preto 255 mm x 161 mm 121 mm 12

MP34BS24A Preto 255 mm x 161 mm 121 mm 24

MP34BN12A Creme 255 mm x 161 mm 121 mm 12

MP34BN24A Creme 255 mm x 161 mm 121 mm 24

MP34BW12A Branco 255 mm x 161 mm 121 mm 12

MP34BW24A Branco 255 mm x 161 mm 121 mm 24

INSTRUMENTOS NÁUTICOS

Tipo MP22B
Este painel de instrumentos do 
motor está equipado com 6 luzes de 
monitorização, combinado de contra-
rotações/conta-horas, voltímetro, alarme 
sonoro e interruptor de pré-aquecimento/
arranque com chave amovível.
À prova de água de acordo com o IP64*

À prova de água de acordo com o IP64*

À prova de água de acordo com o IP64*
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WWSENSORA FSENSOR

SENSOR

Painéis de instrumentos para motor

Crie o seu próprio painel com o sistema “PWl”
Muitos designers e instaladores desejam expor os seus próprios painéis de instrumentos, em vez de usar um painel standard fornecido 
pelo fabricante do motor. Isto pode ser facilmente realizado com o sistema PWL.

Vantagens
•	escolha os seus próprios instrumentos, pretos ou beije e para 12 ou 24 V
•	 todos os cabos são codificados, As ligações são preparadas na fábrica, estando prontos para ligar aos painéis de instrumentos VETUS
•	Os instrumentos podem ser posicionados até cerca de 50 cm da chave de ignição

O sistema standard consiste de
•	Painel de controlo (130 x 35 mm) com 6 luzes de monitorização
•	Alarme sonoro
•	 Interruptor de chave de pré-aquecimento e arranque
•	Cabo para conta-rotações/conta-horas
•	Cabos para voltímetro, manómetro de óleo, indicador de  

temperatura de água
•	Tomadas para ligação de cabos de extensão

Optional equipment to complete the system
•	Cabo de extensão para o motor, disponível em comprimento 

de 2, 4 ou 6 metros
•	Cablagens Universal
•	Divisor de cabo para conectar a um segundo painel
•	Conta-rotações / conta-horas
•	Voltímetro / manómetro da pressão do óleo / manómetro da 

temperatura da água

Bóia de nível Universal para água potável, gasolina e diesel. Disponível em 7 tamanhos: 
280, 320, 380, 480, 580, 680 ou 780 mm de comprimento. Cada 2,5 centímetros do 
flutuador VETUS indica a diferença de nível de fluido. Simplesmente compare com os 
outros sistemas que só indicam 3 posições (cheio - cerca de metade - vazio).

Bóias para água potável, gasolina e Diesel

o A vareta tem número máximo de contactos de relé, em vez do mínimo. Em virtude disto 
a precisão máxima dos seus medidores de líquidos é assegurada. Além disso, os contactos 
(interruptores electrónicos) são selados à prova de água.

Bóias

Bóia de nível para  
reservatórios de  
combustível
Bóia para aplicação em todos os reservatórios de 
combustível Diesel e gasolina com altura entre 140 e 
660 mm. Tanto a faixa vertical como o braço flutuante 
horizontal são completamente ajustáveis.

Especificações
•	Vazio 280 Ω
•	Cheio 40 Ω
•	Para 12 e 24 Volt

Bóia de nível para 
águas residuais 
O comprimento do braço é 
regulável entre 200 e 412 mm.

Especificações
•	Vazio 300 Ω
•	Cheio 0 Ω
•	Para 12 e 24 Volt

Naturalmente, todos os indicadores de nível do reservatório VETUS são compatíveis com as bóias de nível e podem ser ligados 
directamente uns aos outros para dar uma leitura precisa. Para ligar indicadores de nível não VETUS a uma bóia de nível VETUS, é 
necessário instalar um conversor de sinal EP46849 no circuito.

INSTRUMENTOS NÁUTICOS
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SENSORA SENSORB

SENSORD
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Sensor ultrasónico de nível - versão analógica
O sensor de nível ultra-sónico, SENSORA não tem contactos físicos e mede o nível do fluido em quaisquer tipos de reservatórios. 
Adequado para gasolina, Diesel, água, etc. Depois da instalação, o sensor pode ser facilmente calibrado com a ajuda de um LED e 
um arame de calibração; não necessita de mais nenhum equipamento. O sensor pode ser instalado em qualquer tipo de 
reservatórios (reservatórios metálicos não recomendados), independentemente das suas dimensões mas com uma profundidade 
máxima de 120 cm. Aquando da aplicação do sensor num reservatório de combustível Vetus com um kit tipo FTKIT, deve pedir 
o kit SENSORSR. O sensor pode ser ligado a todos os indicadores de nível Standard VETUS e também ao sistema de controlo de 
águas residuais (WWCP). O SENSORA e o SENSORB não são adequados para usar com reservatórios metálicos.

Especificações
•	Voltagem: 12 e 24 Volts D.C.
•	Consumo actual: 35 mA
•	 Interface: Bus (RS485 bus)
•	Profundidade do tanque: 120 cm
•	Precisão : + / - 5%
•	 Intervalo de temperatura: 

- 20 a + 70°C.
•	Rebordo: SAE, 5 furos
•	Dimensões: Ø 77 x 23 mm

Especificações
•	Voltagem: 12 e 24 Volts D.C.
•	Consumo actual: 35 mA
•	 Interface: Analógico
•	Profundidade do tanque: 120 cm
•	Precisão : + / - 5%
•	 Intervalo de temperatura: 

- 20 a + 70°C.
•	Rebordo: SAE, 5 furos
•	Dimensões: Ø 77 x 23 mm

Dados técnicos
•	Voltagem: 8 - 32 Volt D.C.
•	  Consumo do manómetro: 125 mA a 12 Volt 

63 mA a 24 Volt 
Incluindo a iluminação de fundo

•	Consumo do sensor: 35mA
•	Protocolo de comunicação do sensor: RS-485
•	Número de sensores: max. 8
•	Número de manómetros: max. 2
•	Alarmes: 4
•	Consumo máx. dos alarmes: 200 mA
•	 Línguas: Holandês, Inglês, Alemão, Francês,  

Espanhol e Italiano
•	 Intervalo de temperatura: 0 a +50 °C 
•	Classe de protecção: IP66

EMC-directiva 89/336/EEC, 92/31/EEC e 93/68/EEC

O sistema de gestão de reservatórios consiste num manómetro 
(SENSORD) e um sensor de nível ultra-sónico (SENSORB) para cada 
reservatório. Os sensores devem ser adquiridos separadamente.

O fornecimento inclui
•	Um manómetro
•	Uma tomada de 8 pinos
•	Um cabo de rede UTP (5 m)
•	Um divisor UTP
•	Uma junta
•	Adaptadores
•	Esquema de montagem

Sensora `versão bus (RS485) e exibição gráfica 
O sensor de nível ultra-sónico não tem contactos e medirá o nível de fluido em 
qualquer tipo de reservatório. É adequado para uso com gasolina, diesel água 
potável, águas residuais. Após instalação, o sensor pode ser calibrado de forma 
muito fácil usando a exibição gráfica. O sensor pode ser instalado em qualquer tipo 
de reservatório, independentemente da sua dimensão, mas com uma profundidade 
máxima de 120 cms. O manómetro (SENSORD) pode ser usado para indicar o 
conteúdo de até 4 reservatórios diferentes.

Instrumentos

INSTRUMENTOS NÁUTICOS
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VOlT

TRIM

HOUR

TACH

TEMP

XHI

Instrumentos para motor com mostrador preto, beije ou branco

O mercado oferece uma grande variedade de instrumentos 
de navegação, em todos os tipos e dimensões. Seguidamente 
apresentamos 3 argumentos porque deverá escolher os instrumentos 
náuticos VETUS:
•	Alto grau de precisão: Devido à suspensão muito especial do 

mecanismo e ponteiros amovíveis, cada instrumento pode ser  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

testado e calibrado individualmente. E isso é exactamente o 
que é feito! 

•	Fiabilidade e longevidade: O número anual de trabalhos de 
reparação podem ser contados pelos dedos de uma mão. 
Literalmente!

•	 Iluminação inteligente: sem ponteiros com iluminação por cima, 
mas detectores translúcidos, que são iluminados por baixo, 
oferecendo óptima legibilidade.

•	 Para evitar a condensação o máximo possível, todos os instrumentos 
VETUS têm vidros duplos.

•	 Todos os instrumentos são fornecidos com dois espelhos redondos 
como standard, um plástico preto e o outro com revestimento 
plástico cromado Alturat: 10 mm. Os instrumentos maiores têm 
um diâmetro total de 114 mm e um diâmetro de corte de Ø 100 
mm. Os instrumentos de pequeno porte têm um diâmetro total 
de Ø 63 mm e e têm um corte de Ø 52 mm.

Voltímetro
Pode ser fornecido para 12 or 24 Volts D.C.  
Escala respectivamente: 8 -16 V e 16 - 32 V.

Conta-horas
Conta-horas de motor analógicos que liga ao interruptor  
de ignição.

Indicador de trim
Para ligar ao sensor de pressão de uma unidade de popa ou um 
conjunto de compensadores. Voltagem: 12 Volts D.C. Range da 
resistência Baixo nível de trim: 10 Ohm Alto nível de trim: 180 
Ohm Um cabo de ligação está disponível como opção.

Código WL= branco, B= preto e W= beije

Conta-rotações 
(com conta-horas incorporado)
12/24 Volts DC, adequado para alternadores com ligação W. 
Adequado para motores diesel. Escala: 0-4000 rpm. Também 
disponível com escala: 0-5000 rpm.

Alarme de temperatura de escape
de exaustão de injecção de água. Oferece um alarme sonoro e 
visual quando a temperatura no tubo de escape ou o silenciador 
excede o nível aceitável. Os sensores de temperatura, para serem 
instalados no tubo de escape ou o colector/silenciador e a unidade 
de alarme devem ser encomendados separadamente. No caso 
de uma instalação com dois motores os dois sensores podem ser 
ligados a uma unidade de alarme, se necessário. Um sensor pode 
também servir dois aparelhos de alarme, por exemplo, no caso de 

uma segunda posição de omando.

Manómetro de temperatura
Pode ser fornecido para 12 ou 24 Volts D.C. Escala: 40-120ºC. 
e 105-250°F. Sensores de temperatura estão disponíveis como 
equipamento opcional.
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AMP

OIl

WATER

WASTE

RPI1800

FUEl

RPI1810 RFU1718

Instrumentos para motor, mostrador preto, beije ou branco

Amperímetro
Tipo AMPB, AMPWL e AMPW tem shunt.
Escala: +/– 60 A, for 12 ou 24 Volt D.C. Este também se encontra 
disponível com escala de +/- 100 A, tem shunt separado, tipo 
AMPSB, AMPSWL e AMPSW.

Água
Disponível para 
12 ou 24 Volts D.C.

Indicador de ângulo 
de leme
Diâmetro de encaixe Ø 107 mm

As unidades têm iluminação 
sendo adequadas para 
instalações eléctricas de  
12 e 24 Volt.

Indicadores de posição do leme

Águas residuais (preto ou cinzento)
Disponível para 12 ou 24 Volts D.C. O indicador de águas 
residuais WASTEB pode ser fornecido com um interface 
(código EP412326), apropriado para instalações 12 e 24 V. 
Uma luz avisadora pode ser ligada a esta interface, que 
em seguida, indicará quando o reservatório está quase 
cheio e que não deve usar o WC.

Indicador de 
ângulo de leme

Combustível
Disponível para 12 ou 24 Volts D.C.

Sensor de posição
de leme

O tipo RFU1718 é 
adequado para 
manómetros tipo 
RPI1800 e RPI1810 e 
deve ser encomendado 
separadamente. Este  
sensor também é 
compatível com o 
manómetro mais  
antigo tipo RPI1700.

Manómetro de pressão de óleo
Disponível para 12 ou 24 Volts D.C. Escala 0-8 kg/cm2 
e 0-110 p.s.i. Sensores de pressão de óleo estão
disponíveis como equipamento opcional.
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P8FA

Painéis de interruptores

Este painel é à prova de salpicos de acordo com IP 64. Tem 8 circuitos separados, cada um com um interruptor, luz indicadora e 
suporte de fusível e é adequado tanto para circuitos de 12 Volt como para 24 Volt DC.

The panel can be used with 
conventional automotive (ATO) 
fuses or with automatic fuses.

Tipo P8F

Os fusiveis (ATO) são fornecidos como standard:
2 x 1A, 2 x 3A, 4 x 5A, 2 x 7.5A, 4 x 10A e 2 x 15A. Fusíveis automáticos podem ser encomendados como equipamento adicional.

Os 8 porta-fusíveis estão localizados num compartimento separado que pode ser aberto pela frente do painel e qualquer tipo de fusível 
pode ser instalado. Sessenta (60) placas autocolantes nome/símbolo para diferentes funções são fornecidas como standard. 
Há também duas tampas fornecidas para o compartimento de fusíveis, dependendo de serem usados fusíveis automáticos ou fusíveis 
convencionais (ATO).

O painel é totalmente pré-montado e equipado com terminais, para a ligação da alimentação e o equipamento de consumo.
O painel é fabricado em fibras sintéticas e materiais não corrosivos.

Especificações
•	Dimensões 99 x 161 mm
•	Profundidade 45 mm

Tipo Especificações

FUSE06A4 Fusíveis automáticos 6 Amps, para P8FA (conjunto de 4 peças)

FUSE08A4 Fusíveis automáticos 8 Amps, para P8FA (conjunto de 4 peças)

FUSE10A4 Fusíveis automáticos 10 Amps, para P8FA (conjunto de 4 peças)

FUSE15A4 Fusíveis automáticos 15 Amps, para P8FA (conjunto de 4 peças)

P8FA Painel de interruptor 12/24 V, para 8 fusíveis de lâmina ou fusíveis automáticos 
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P6CB12

P6CB24

P6F12

P6F24

P12F12 P12F24 P12CB12 P12CB24

Este painel apresenta 12 interruptores ligar/desligar 12 luzes
de monitorização e uma escolha de, 12 fusíveis automáticos ou
12 fusíveis de vidro tubular de 10 A. 

Tipo P12

Paineis de fusíveis

Tipo P6 
Este painel possui 6 interruptores ligar/desligar,  
6 luzes de monitorização e uma escolha de 6 fusíveis 
automáticos, ou 6 fusíveis de vidro tubular de 10 A. 

Disponível para circuitos de 12 ou 24 Volts D.C. 
São fornecidas 60 diferentes placas de nome 
(autocolantes) são fornecidas para 12 posições.

Os paineis de interruptor VETUS são fornecidos pré-instalados. É unicamente necessário ligar as alimentações positivas 
e negativas e os vários serviços (iluminação, bombas, etc.) Estes painéis são fabricados materiais sintéticos não-corrosivos.

Especificações
•	Dimensões 188 x 156 mm 
•	Profundidade  50 mm

Disponível para circuitos de 12 ou 24 Volts D.C.
60 diferentes placas de nome (autocolantes)
são fornecidas para 6 posições.

Especificações
•	Dimensões 94 x 156 mm
•	Profundidade 50 mm

Tipo Especificações Volt

P6F12 Painel de interruptor tipo P6 com 6 fusíveis 12 Volt

P6F24 Painel de interruptor tipo P12 com 6 fusíveis 24 Volt

P12F12 Painel de interruptor tipo P12 com 12 fusíveis 12 Volt

P12F24 Painel de interruptor tipo P12 com 12 fusíveis 24 Volt

P6CB12 Painel de interruptor tipo P6 com 6 disjuntores 12 Volt

P6CB24 Painel de interruptor tipo P6 com 6 disjuntores 24 Volt

P12CB12 Painel de interruptor tipo P12 com 12 disjuntores 12 Volt

P12CB24 Painel de interruptor tipo P12 com 12 disjuntores 24 Volt

INSTRUMENTOS NÁUTICOS
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PD1000

GD1000

GD1000 e PD1000
Especificações
•	Tensão: 12 ou 24 Volts D.C.
•	Classificação máxima de contacto relé para ventilador, válvula  

solenóide de gás e alarme externo: 1 A para cada função
•	Painel de controlo: 85 x 85 mm
•	Profundidade: 40 mm
•	 Sensor de: 35 x 26 x 62 mm de altura

Recomenda-se que a possível presença de vapor de gasolina e monóxido de carbono seja verificada de forma permanente, mesmo 
quando o barco não está em uso! Portanto, mantenha sempre a fonte de alimentação para este detector de gás ligada.

Detectores

Painel e sensor do detector de gás 
GD1000
O modelo de detector de gás VETUS GD1000 oferece um
sistema de detecção de gás para uma gama de gases, 
incluindo gás propano metano, butano e hidrogénio. Para 
além destes, também detecta monóxido de carbono. Um 
único sensor é fornecido como standard, este pode detectar 
gases inflamáveis (tais como depósitos de gás) e monóxido de 
carbono. Um segundo sensor pode ser incluído como opção, 
para a detecção de gases num local alternativo. O botão 
marcado “Válvula”, accionará manualmente uma válvula 
remota operada a gás, instalada no sistema. Se a válvula 
estiver na posição aberta (ou não instalada), a presença de 
gás é detectada de forma contínua. Se a válvula se encontrar 
fechada, a detecção será realizada de forma intermitente. Por 
favor note que, a válvula por si mesma não é fornecida com o 
detector de gás. 

Se este detectar altas concentrações de gases inflamáveis e/ou 
monóxido de carbono, desencadeará um alarme sonoro 
e uma luz no painel de controlo. Vapores de gasolina podem 
disparar o alarme em concentrações extremamente baixas, 
que faz este equipamento menos adequado para barcos 
com motor(es) a gasolina. O botão “Silencioso” silenciará o 
alarme. O detector de gás é fornecido com três ligações de 
1 Amp cada. No caso de uma situação de alarme, estas irão 
accionar (se instaladas, um ventilador de extracção, um 
alarme externo ou besouro e uma válvula operada a gás. 
Os extractores podemtambém ser operados manualmente 
através do botão “Ventoinha”. Caso haja uma queda 
de tensão de alimentação demasiado alta, um alarme 
sonoro será accionado e a luz do painel de controlo pisca. 
Uma função de teste confirma o funcionamento correcto 
do(s) sensor(es) de gás, assim como as três ligações para o 
ventilador, alarme externo e válvula de gás. Uma luz sobre 
o sensor indica quando atingiu a sua vida útil máxima e 
deve ser reparado.

Detector de gás PD1000 
O detector de gás PD1000 detecta vapor de gasolina e 
monóxido de carbono (CO).

Além do modelo de detector de gás GD1000, que detecta 
gases como butano e propano, a VETUS desenvolveu um 
detector de gás inteiramente novo. Este modelo PD1000 
especificamente detecta vapor de gasolina para evitar o 
risco de explosão na casa das máquinas tal como monóxido 
de carbono (CO). Este detector de gás pode ser fornecido 
com um ou dois sensores. Ambas as funções de detecção são 
realizadas simultaneamente.

O detector de gás PD1000 é adequado tanto para 12 e 24 
volts de corrente contínua e as suas dimensões são idênticas 
às do modelo GD1000.
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WPANEl

MARBO MARBO2

RWPANEl2

RW

Tipo WPANEl e MARBO
Este painel de controlo VETUS, permite que até 5 motores limpa pára brisas 
sejam controlados sincronizadamente, em alta ou baixa velocidade. Cada um 
dos motores é ligado individualmente, assim sendo, é possível seleccionar 
individualmente qual a pôr em funcionamento. Os motores limpa pára brisas a 
serem ligados devem ter 2 velocidades e uma posição de parque automática.

O dispositivo também tem um interruptor combinado para as 
seguintes funções:
•	Ecrã de activação de lavagem/limpeza
•	 Selecção de velocidade e intervalo de limpeza

Pressionando o interruptor, dará início à função de lavagem/ limpeza de todos 
os limpa pára brisas em funcionamento. Pressionando o botão para o lado 
oposto seleccionará a velocidade do limpa pára brisas ou cinco intervalos de 
atraso para todos os limpa pára brisas em funcionamento. Uma luz no painel 
indica que posição foi seleccionada. 

Opção
Podem-se ligar até 3 sensores de chuva VETUS, tipo Marbo, á unidade de 
controlo. A função de sensor de chuva é activada através do painel interruptor 
fornecido. Com um único sensor de chuva incluído, é possível activar todos 
os cinco limpa pára brisas simultaneamente. Em opção, o sensor 1 activa um 
motor limpa pára brisas, o sensor 2 activa três motores e o sensor 3 acciona 
um. O kit é composto por um sensor de chuva e um painel interruptor O 
painel de controlo é fornecido com os seguintes componentes: 1 unidade 
de controlo, 5 interruptores de motor para limpa pára brisas, 1 interruptor 
combinado para lavagem/limpeza e velocidade de selecção, 1 placa de 
montagem com 6 posições para interruptores e duas placas. O painel é 
totalmente pré-instalado. A unidade de controlo tem protecção de sobrecarga 
electrónica e pode conter ligações DIN.

Especificações
•	Adequado para controlar 1, 2 ou 3 limpa pára-brisas individualmente.
•	Os limpa pára brisas podem ser configurados para duas velocidades 

diferentes
•	Há 5 configurações de intervalo de limpeza.
•	Um sistema de lavagem de ecrã também pode ser activado
•	Todos os limpa pára-brisas ligados funcionam sincronizadamente
•	Todos os limpa pára brisas permanecem em auto parqueamento  

quando desligados.
•	O painel é adequado tanto para 12 volt como para 24 volt de 

alimentação CC
•	Podem ser ligados até três sensores de chuva  

(tipo MARBO2), para o funcionamento  
automático do(s) limpa pára brisas(s)

•	Dimensões do painel de controlo:  
85 x 85 mm

•	Profundidade: 40 mm
•	Unidade de Controlo: 159 x 90 x 58 mm

Especificações
•	Voltagem: 12 e 24 volts D.C.
•	Consumo de energia, em stand-by: aprox. 10 mA
•	Potência máxima Por motor de limpeza: 120 W
•	 Fusíveis internos: 10A cada, 5 A para bomba 

lavagem e válvula
•	Dimensões: 159 x 90 x 58 mm
•	Painel de controlo: 49 x 24 x 37,5 mm

Painéis de controlo de limpa pára brisas

Tipo RWPANEl
Para pequenas embarcações, este painel tipo RWPANEL 2 permite 
controlar até três limpa pára-brisas sincronizadamente. Os limpa 
pára brisas podem ser configurados para limparem em alta ou baixa 
velocidades ou em cinco intervalos. Se necessário, os limpa pára 
brisas também podem ser operados automaticamente, ligando um 
sensor de chuva opcional. 

Limpa pára brisas:
Ver paginas 256 - 261.
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SOBRE INSTRUMENTOS NÁUTICOS

Porquê instrumentos náuticos VETUS?
•	Os instrumentos náuticos VETUS têm vidro duplo de modo a evitar a condensação
•	Os painéis de instrumentos são à prova de água e têm um cabo de ligação de encaixe rápido para uma instalação de qualidade
•	Num painel de instrumentos já existente, pode adicionar extensões de painel VETUS
•	A chave de ignição tem uma tampa de protecção à prova de água
•	A gama VETUS inclui sensores de nível ultra-sónicos, incluindo também tecnologia analógica e CANBUS
•	Os painéis são fornecidos com cabos de ligação
•	Os instrumentos náuticos VETUS cumprem os requisitos EMC, quando aplicável

Conselhos
1. Os painéis de instrumentos podem ser instalados à parte, mas terá de montar 

uma tampa impermeável para a chave fornecida. Isto impede que a água, o sal e 
a sujidade de entrarem na ranhura quando a chave é removida.

2. Os instrumentos VETUS oferecem uma série de benefícios importantes em relação 
a outras marcas, sendo: alto grau de precisão, muito baixa manutenção e vidros 
duplos. Este é fornecido com duas molduras circulares.

3. O detector de gases Vetus, tipo GD1000 oferece um sistema de detecção de gases 
para uma série de gases combustíveis, incluindo propano, butano, metano e 
hidrogénio, assim como monóxido de carbono, o qual é altamente tóxico.
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3 anos de garantia
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no motor pode suportar. A água retida, torna-se um ideal para 
a criação de micro-organismos que resultam em lamas escuras e 
ainda mais problemas no sistema de combustível do motor. 
Um filtro separador de combustível/água VETUS instalado entre 
o reservatório e a bomba de combustível evita danos no motor e 
assegura um arranque fácil e um bom funcionamento. Os filtros 
são divididos em dois grandes grupos: aplicação rotativa e filtros 
de centrífugos.

Reservatórios completos
A VETUS fornece reservatórios de várias dimensões, com ou sem 
acessórios. Os componentes do abastecimento para o motor e 
todo o resto encontram-se disponíveis. E, porque estes se ligam 
perfeitamente com outros sistemas VETUS na linha propulsora, 
pode ter certeza de obter um óptimo desempenho da parte de 
cada componente.

Biocombustível e o meio ambiente
A VETUS tem o cuidado de cumprir rigorosamente todas as novas 
normas ambientais, o qual exige um maior desenvolvimento 
de qualquer produto, não sendo excepção a esta politica, o 
sistema de combustível. O “anti salpicos” VETUS foi desenvolvido 
especificamente para evitar que o ambiente seja afectado pelo 
derrame de combustível na água, bem como para o cumprimento 
da norma CE e os regulamentos ABYC em vigor.

Sistemas de combustível
O ditado de que uma corrente é tão forte quanto seu elo mais 
fraco é certamente aplicável ao sistema de propulsão num barco 
- qualquer um que tenha experienciado esse sentimento de 
impotência quando um motor pára inesperadamente (sempre 
no momento crítico), sabe avaliar o stress resultante. Uma das 
ligações mais importantes nesta cadeia é algo que a Vetus se pode 
auto intitular de especialista - o sistema de combustível.

Filtragem de combustível
Muitas pessoas estão totalmente inconscientes dos problemas que 
a água no combustível pode causar. Gotas de água no combustível 
são os portadores ideais de sujidade, ferrugem e microrganismos 
através dos tubos estreitos. 

Uma pequena gota de água pode causar o bloqueio da bomba 
de combustível, cortando o fornecimento de combustível e 
resultando num arranque fraco ou funcionamento áspero. A 
água pode ser a causa de oxidação na bomba de combustível 
e nos injectores, resultando em bloqueio, desgaste adicional e 
reparações dispendiosas. Os sistemas de injecção Common Rail 
modernos, operando a pressões muito elevadas e com tolerâncias 
muito apertadas, são particularmente sensíveis à água e sujidade 
no combustível. 

Os reservatórios de combustível nos barcos, muitas vezes contêm 
um pouco de água, que se infiltra em aquando do enchimento, 
ou que é formada por condensação. O reservatório contém 
geralmente mais contaminação do que o filtro de combustível 
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Anti salpicos,
Ver página 123 

Sensores de nível,
Ver página 106 

Anti furto,
Ver página 127

Filtros anti odor,
Ver página 126

Tubos de abastecimento,
Ver página 127
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O aumento da utilização dos biocombustíveis é outro factor 
que pode ter um impacto negativo sobre os nautas, com o 
combustível susceptível ao chamado ‘diesel bug’. Os clientes 
que instalam um sistema de combustível VETUS ficam 
tranquilizados pelo facto de que os nossos engenheiros 
têm trabalhado arduamente para encontrar uma solução 
eficaz para este problema, encontrando-se qualquer 
concessionário VETUS capaz de o aconselhar sobre o melhor 
sistema de modo a evitar o problema.

SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL

Depósitos de 
combustível,

Ver página 124

Kits de ligação,
Ver página 124

Filtros de combustível,
Ver página 119

Sensores e manómetros,
Ver pagina 107
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VTEPB

75...VTEB

VTEB

Filtros de combustível para gasóleo

Aplicação
•	Estes filtros cumprem todas as normas CE e ABYC
•	A gama é adequada para todos os motores diesel até à sua capacidade 

nominal

Técnica
•	 Sistema de fluxo de combustível patenteado único
•	Aumento da superfície de filtragem e eficiência até 5 vezes, quando 

comparado com filtros convencionais

Utilização
•	O copo transparente permite uma fácil verificação de contaminação de 

água
•	Os filtros de enroscar podem ser mudados sem o uso de ferramentas
•	Os filtros são fornecidos completos com todas as ligações
•	Os elementos e os copos são substituídos como uma única unidade, logo, 

não há derramamentos
•	Os filtros múltiplos podem ser substituídos enquanto o motor está em 

execução
•	Todos os acessórios têm vedantes, para uma instalação rápida e sem roturas, 

sem se usar fita ou juntas líquidas

Filtros com bomba manual de sangramento

De modo a facilitar o sangramento do sistema de combustível, os elementos 
simples são também oferecidos com uma bomba manual. Verifique o ‘P’ no código 
do produto.

Filtros duplos
Para barcos que navegam no mar, recomendamos fortemente estes sistemas de 
filtragem dupla. Em condições de mar mais adversas, a sujidade e a água acumulada 
no reservatório de combustível torna-se agitada e pode entupir rapidamente o filtro 
sem avisar. Isso pode resultar em perda de potência do motor e de todos os perigos que 
podem apresentar.
 
Basta rodar a válvula de passagem para passar para o filtro de reserva, passar para o filtro 
de reposição limpo, mesmo sem ter que parar o motor. Estes filtros duplos são fornecidos 
com um manómetro de pressão. Quando o indicador apresenta na zona amarela (-0,2 a 
-0,38 kg / cm ²), o elemento filtrante deve ser substituído.

Filtros de enroscar Vetus, destaques

Filtros de enroscar com capacidade máxima de 190-460 litros por hora
Sistema de fluxo de combustível patenteado
Os filtros de combustível separam a humidade e a sujidade do combustível, após o qual o combustível limpo é direccionado 
para o motor. Os filtros de combustível VETUS são baseadas num sistema de fluxo de combustível patenteado no qual a água é 
separada do combustível antes do combustível fluir através do elemento filtrante. Subsequentemente o combustível flui de fora 
para dentro através do elemento de filtro, o qual remove a água e pequenas partículas suspensas. Este sentido de fluxo invertido 
aumenta a superfície de filtragem em comparação com filtros convencionais. A combinação destas duas técnicas exclusivas resulta 
numa filtragem consistente e uma vida útil mais prolongada para os elementos filtrantes!

Segurança e facilidade de utilização
Estes filtros cumprem todas as normas CE (ISO 7840 e ISO 10088) e os requisitos ABYC, relativos à instalação na sala das máquinas. 
Um dos requisitos é que o filtro possa suportar um ensaio de fogo de 2,5 minutos. É interessante verificar que esses filtros Vetus são 
fornecidos com um aparador transparente, o que permite uma fácil verificação de contaminação da água. 

SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL
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Filtros de combustível para gasóleo

Visão geral do produto - filtros de enroscar para combustível

Aplicação
•	Estes filtros cumprem todas as normas CE e ABYC
•	A gama é adequada para todos os motores diesel até à sua capacidade 

nominal

Técnica
•	 Sistema de fluxo de combustível patenteado único
•	Aumento da superfície de filtragem e eficiência até 5 vezes, quando 

comparado com filtros convencionais

Utilização
•	O copo transparente permite uma fácil verificação de contaminação de 

água
•	Os filtros de enroscar podem ser mudados sem o uso de ferramentas
•	Os filtros são fornecidos completos com todas as ligações
•	Os elementos e os copos são substituídos como uma única unidade, logo, 

não há derramamentos
•	Os filtros múltiplos podem ser substituídos enquanto o motor está em 

execução
•	Todos os acessórios têm vedantes, para uma instalação rápida e sem roturas, 

sem se usar fita ou juntas líquidas

Filtros de enroscar Vetus, destaques

Filtros de enroscar com capacidade máxima de 190-460 litros por hora
Sistema de fluxo de combustível patenteado
Os filtros de combustível separam a humidade e a sujidade do combustível, após o qual o combustível limpo é direccionado 
para o motor. Os filtros de combustível VETUS são baseadas num sistema de fluxo de combustível patenteado no qual a água é 
separada do combustível antes do combustível fluir através do elemento filtrante. Subsequentemente o combustível flui de fora 
para dentro através do elemento de filtro, o qual remove a água e pequenas partículas suspensas. Este sentido de fluxo invertido 
aumenta a superfície de filtragem em comparação com filtros convencionais. A combinação destas duas técnicas exclusivas resulta 
numa filtragem consistente e uma vida útil mais prolongada para os elementos filtrantes!

Segurança e facilidade de utilização
Estes filtros cumprem todas as normas CE (ISO 7840 e ISO 10088) e os requisitos ABYC, relativos à instalação na sala das máquinas. 
Um dos requisitos é que o filtro possa suportar um ensaio de fogo de 2,5 minutos. É interessante verificar que esses filtros Vetus são 
fornecidos com um aparador transparente, o que permite uma fácil verificação de contaminação da água. 

SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL

Código VETUS 330VTEB 330VTEPB 340VTEB 340VTEPB 350VTEB 350VTEPB

Capacidade máxima l/h (g/h) 190 (42) 380 (84) 460 (102)

Versão Simples Com bomba Simples Com bomba Simples Com bomba

Ligações* M16 x 1.5* M16 x 1.5* M16 x 1.5*

Dimensões (mm) Altura 205 265 325

Largura 120 120 120

Profundidade 120 120 120

Peso (kg) 1.3 1.45 1.6

Grau de filtragem 10 µm (standard) VT33EB VT34EB VT35EB

30 µm (opcional) VT33ER VT34ER VT35ER

Substituir filtro Mínimo anual

Certificado CE e ABYC

Código VETUS 75330VTEB 75340VTEB 75350VTEB

Capacidade máxima l/h (g/h) 190 (42) 380 (84) 460 (102)

Quando ambos se encontram em uso 380 (84) 760 (168) 920 (204)

Versão Duplo Duplo Duplo

Ligações* R 1/2 R 1/2 R 1/2

Dimensões (mm) Altura 305 365 425

Largura 310 310 310

Profundidade 167 167 167

Peso (kg) 4,7 5 5,3

Grau de filtragem 10 µm (standard) 2 x VT33EB 2 x VT34EB 2 x VT35EB

30 µm (opcional) 2 x VT33ER 2 x VT34ER 2 x VT35ER

Substituir filtro Quando o manómetro de vácuo indica entre -0.2 e- 0.38 kg/cm², ou uma vez por ano

Certificado CE e ABYC

Filtros simples de enroscar  
Com ou sem bomba de sangramento

*  O fornecimento inclui um kit de 
ligação de 10mm, tubo e três 
tampões.

Filtros duplos de enroscar
Paralelos ou em linha
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Filtros centrífugos com capacidade máxima 
de 720 até 3600 litros/h.

Sistema de fluxo de combustível patenteado
Os filtros de combustível separam a humidade e sujidade do 
combustível, após o qual o combustível limpo é direccionado para 
o motor. Os filtros centrífugos VETUS são baseados num sistema de 
fluxo de combustível patenteado no qual os sólidos e a água são 
separados através de um separador centrífugo, antes do fluxo de 
combustível passar através do elemento filtrante. Subsequentemente 
o combustível flui de fora para dentro através do elemento filtrante, 
o qual remove a água e pequenas partículas suspensas. Este sentido 
de fluxo invertido aumenta a superfície de filtragem em comparação 
com filtros convencionais. A combinação destas duas técnicas 
exclusivas resulta numa filtragem consistente e numa vida útil mais 
prolongada para os elementos filtrantes!

Segurança
Os filtros centrífugos VETUS cumprem as normas CE, ABYC e 
Germanische Lloyd, o que os torna aplicaveis a embarcações 
comerciais.

Sistema modular
Este sistema modular pode ser encomendado em combinações de 
2 a 6 filtros para motores até 5000 hp. A admissão e a descarga de 
combustível podem ser configuradas no mesmo lado ou em lados 
opostos, conforme a necessidade. 

Filtros de centrífugos Vetus, destaques
Aplicação
•	Estes filtros cumprem todas as normas CE, ABYCBYC e  

Germanische Lloyd
•	A gama é adequada para todos os motores diesel até 5000 hp

Técnica
•	 Sistema de fluxo de combustível patenteado
•	Aumento da superfície de filtragem e eficiência até 5 vezes, 

quando comparado com filtros convencionais

Utilização
•	  O copo transparente permite uma fácil verificação de 

contaminação da água
•	Os filtros estão equipados com um manómetro
•	Os filtros podem ser mudados sem ferramentas
•	Os filtros são fornecidos com todas as ligações
•	Os filtros podem ser substituídos com o motor a trabalhar
•	Todos os acessórios têm vedantes, para uma instalação rápida sem 

fugas, sem a necessidade de fita ou junta líquida

Filtros centrífugos

Elemento filtrante de reserva
Ao determinar a capacidade necessária é sempre assumido que um filtro é mantido 
de reserva. Assim sendo, com um filtro duplo só um dos elementos estará em uso 
e o outro de reserva. Com uma configuração de 6 filtros, 5 elementos estarão a ser 
usados e um de reserva.

SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL
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2020VTR

VT3..

..VTE

Filtros centrífugos

Filtros centrífugos duplos para gasóleo
Paralelos ou em linha

Elementos de reposição para filtros de enroscar ou 
centrífugos
A VETUS recomenda que tenha sempre um elemento filtrante de reserva a bordo. Isto pode ser 
efectuado com a mudança de filtros num sistema multi filtro, ou mantendo um elemento de 
reposição a bordo.

Grau do Filtro
Os filtros de enroscar VETUS são fornecidos com um elemento de 10 mícron. Os filtros 
centrífugos Vetus são fornecidos com um elemento de 30 mícron. Elementos de reposição com 
uma filtragem de 10 ou 30 mícron encontram-se disponíveis para ambos os tipos. Um filtro de 
10 mícron filtra mais sujidade, mas também fica obstruído mais cedo. Um elemento 30 mícron é 
recomendado quando o reservatório é muito grande, raramente preenchido ou o combustível 
utilizado é de baixa qualidade.

Pode ver de relance qual o grau que o elemento tem; impressão azul refere-se a 30 mícron 
e vermelho a um elemento de 10 mícron. Isto também é indicado no código do produto, 
terminando em, respectivamente, B (azul) ou R (vermelho). Além disso, em todos os filtros de 
reposição o código do produto é indicado para que possa encontrar o filtro correcto.

O acima referido é também aplicável aos filtros VETUS mais antigos. Estes ainda se encontram 
disponíveis e podem ser encomendados através do código do elemento filtrante existente que 
está a ser substituído.

SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL

Código VETUS 75100VTE 79100VTE 83100VTE 8710VTE 81100VTE

Capacidade máxima l/h (g/h) 720 (160)* 1440 (320)* 2160 (480)* 2880 (640)* 3600 (800)*

Versão 2 3 4 5 6

Ligações* R 3/4 R 1 R 11/2 R 11/2 R 11/2

Dimensões (mm) Altura 540 540 540 540 540

Largura 465 630 788 940 1100

Profundidade 335 335 335 335 335

Peso (kg) 12,5 20 27,6 35 41

Grau de filtragem 30 µm 
(standard)

2 x 2020VTR 3 x 2020VTR 4x 2020VTR 5 x 2020VTR 6 x 2020VTR

10 µm 
(opcional)

2 x 2020VTB 3 x 2020VTB 4x 2020VTB 5 x 2020VTB 6 x 2020VTB

Substituir filtro Quando o manómetro de vácuo indica entre -0.2 e- 0.38 kg/cm², ou uma vez por ano

Certificado CE, ABYC + Germanische Lloyd

*  Ao determinar a capacidade necessária é sempre assumido que um filtro é mantido em reserva.  
Quando todos os filtros se encontram em utilização, podem ser adicionados à capacidade720 l / h (160 g / h)!

Também disponível em azul.

Elementos de reposição de enroscar
Os elementos de reposição são compostos pelo elemento filtrante, o involucro e o copo. Esta 
configuração permite que o elemento seja substituído sem derramamento de combustível e sem o uso 
de ferramentas.

Elementos de reposição centrífugos
Os filtros de substituição centrífugos consistem apenas no elemento filtrante. Os elementos são 
fornecidos com o vedante e podem ser mudados sem a utilização de ferramentas.
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WS720WS180

320VTNEB

Filtros para gasóleo

Tipo WS
Os filtros, modelos WS180 e WS720 são adequados para gasolina e Diesel e cumprem com o teste de resistência ao fogo, 
de acordo com a norma ISO 1008. Estes filtros separadores devem ser instalados o mais perto possível do reservatório de 
combustível, na vertical.

Filtro de gasolina
Este separador de água/filtro de gasolina é concebido para utilização em motores fora de 
borda, mas também é adequado como um pré filtro para motores de gasolina interiores. 
A capacidade máxima é 120 litros/hora e pode ser adaptado a motores de gasolina 
com potência máxima de 500 hp.

SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL

Código VETUS WS180 WS720

Capacidade máxima l/h (g/h) 180 (40) 720 (160)

Capacidade recomendada em l/h (g/h) 110 (24) 440 / 640* (97/142*)

Ligações* Roscado M14 x 1.5 M18 x 1.5

Tubo 8 mm 15 mm

Dimensões (mm) Altura 207 215

Largura 85 174

Profundidade 85 85

Peso (kg) 0.7 1.5

Grau de filtragem 80 µm WS180FE 2 x WS180FE

Substituir filtro Após 200 horas de serviço ou anualmente

Certificado Resistência ao fogo ISO 1008 + ISO 7840

* Com bomba de injecção de combustível rotativa (tal como é o caso nos motores VETUS - DEUTZ)

Código VETUS WS180

Capacidade máxima l/hr (g/hr) 120 (26)

Ligações para tubo 10 mm

Dimensões (mm) Altura 157

Largura 104

Profundidade 112

Peso (kg) 1.3

Grau de filtragem 10 µm VT32B

Substituir filtro Após 200 horas de serviço ou pelo menos  
uma vez por ano

Certificado Resistência ao fogo ISO 1008
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FSA

FS

Anti salpicos para combustível

Tipo FSA
O novo anti salpicos VETUS para combustível cumpre todas as normas CE 
e ABYC. Está ligado directamente sob a placa de enchimento da coberta e 
assegura que o combustível em excesso não retorne, sujando assim a cobertura 
e possivelmente poluindo a água. O compartimento e a ligação de tubo deste 
anti salpico são fabricados em de alumínio anodizado e todos os materiais 
estão conforme com as directivas CE e ABYC relevantes. É adequado tanto 
para gasóleo como para gasolina.

As linhas de enchimento e ventilação, assim como as abraçadeiras devem 
ser encomendadas separadamente. O tipo de tubo utilizado deve estar em 
conformidade ou exceder o ISO 7840 ou Combustível Marinho A2. Todos os 
tubos de combustível VETUS estão em conformidade com estes requisitos. 
Em complemento com o anti salpico, é também necessária uma entrada de 
plataforma em aço inoxidável. 38 mm para FSA38 e 51 mm para FSA51.

Estão disponíveis três modelos
•	 FSA3816   para tubo de abastecimento de combustível Ø 38 mm  

linha de ventilação 16 mm
•	 FSA5116   para tubo de abastecimento de combustível Ø 51 mm   

linha de ventilação 16 mm
•	 FSA5119   para tubo de abastecimento de combustível Ø 51 mm  

linha de ventilação 19 mm

O excesso de combustível é recolhido num tubo paralelo, que funciona como 
um reservatório. A capacidade do reservatório é determinada pelo comprimento 
e diâmetro do tubo. Um tubo para reservatório de Ø 38 mm tem uma 
capacidade de 1,1 litros por metro e um tubo de Ø 51 mm, uma capacidade de 2 
litros por metro. Para um reservatório de 40 litros, recomendamos uma 
capacidade mínima de reservatório de 0,6 litros e para um reservatório de 400 
litros, uma capacidade mínima de 2 litros.

O combustível em excesso é devolvido do tubo de reservatório para o 
reservatório. Pode ser aplicado um filtro anti odor para gasóleo na linha de 
ventilação do reservatório, para evitar cheiros desagradáveis na cobertura. Não 
é adequado para utilização com gasolina. Se o filtro estiver localizado Bem 
acima da entrada da cobertura, a linha respirador de ventilação pode sair mais 
baixa que o nível da cobertura, se necessário. O anti salpico VETUS é obrigatório 
em todas as embarcações Aplicar um “FUEL SAFE” no Anti- Salpico também é fácil 
e oferece protecção a baixo custo contra dispendiosos furtos de combustível.

A aplicação de um “Fuel Safe” VETUS no anti salpicos é fácil oferecendo uma protecção económica contra o furto de combustível.

Tipo FS3816
•	 Entrada de convés   Ø 38 mm
•	 Ligação para tubo de abastecimento Ø 38 and Ø 51 mm
•	 Ligação para o respirador  Ø 16 mm

Tipo FS5116
•	 Entrada de convés   Ø 51 mm
•	 Ligação para tubo de abastecimento Ø 38 and Ø 51 mm
•	 Ligação para o respirador  Ø 16 mm

Tipo FS5125 
•	 Entrada de convés   Ø 51 mm
•	 Ligação para tubo de abastecimento Ø 51 mm
•	 Ligação para o respirador  Ø 25 mm

Tipo FS
Estes são os três tipos disponíveis

Para uso apenas para fora da casa das máquinas!

SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL

Dimensões
•	Comprimento  146 mm
•	 Largura 86 mm
•	Altura total 121 mm

1. Entrada de cobertura
2.  Reservatório / tubo de 

excedente e linha de 
ventilação

3.  Linha de ventilação de 
reservatório para o exterior

4. Anti salpico
5. Ligação de tubo
6.  Tubo de abastecimento de 

combustível

Dimensões
Comprimento 250 mm
Largura 120 mm
Altura total 215 mm

O modelo anti salpico VETUS está directamente Ligado 
a uma plataforma de entrada na cobertura, com Um 
diâmetro de 38 ou 51 mm equipamento opcional) (1).

Assegura que o combustível em excesso e a espuma 
não vertem na entrada da cobertura - sujando 
a cobertura e poluindo a água-, mas que será 
devidamente guardado dentro do reservatório (com 
uma capacidade de aproximadamente 2 litros). 
Combustível em excesso retorna ao reservatório 
principal através da ligação (2). 

Esta Ligação também serve como a ventilação do 
reservatório necessária. Na linha do respirador para o 
exterior deve ser instalada para a ligação (3). Um filtro 
de anti odores de gasóleo VETUS pode ser instalado 
neste linha de Se o filtro anti odores de gasóleo 
estiver posicionado bem acima da cobertura, a linha 
do respirador pode sair abaixo do nível da cobertura, 
se necessário. Fornecido com ligações para tubo de 
abastecimento de combustível Ø 38 mm ou Ø 51 mm (4).
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FTL

ATANK

Reservatórios rígidos para gasóleo

Dimensões: mais ou menos 2%

Tipo FTL
A VETUS desenvolveu um conjunto de ligações que economizam muito tempo de instalação, tanto para o profissional como para o amador. 
Como este conjunto contém todas as ligações necessárias, apenas deve ser aberto um orifício com um diâmetro de 114 mm (4.5”) no lado 
superior do reservatório de combustível. Não necessita de serrar ou efectuar quaisquer orifícios ou aberturas adicionais! A tampa de alumínio 
anodizado, resistente à água salgada, é fornecida com uma contra falange e uma tampa de borracha. Esta unidade tem de ser inserida no 
orifício redondo previamente feito (114 mm / 4.5”). A tampa deve ser aparafusada no orifício, para que seja permitida a sua montagem.  
O aperto dos três parafusos fornecidos é suficiente para fixar a tampa no reservatório do reservatório. A borracha assegura a sua vedação.

Ligações para reservatórios de combustível fixos VETUS

A tampa contém todas as ligações necessárias para
•	 Tubo de enchimento, diâmetro de 38 mm (1½ “) e  

51 milímetros (2”)
•	 Tubo de respiro ventilação para tubo 16 mm (5/8“)
•	 Alimentação e retorno de combustível: duas ligações para tubo de 8 

mm (5/16“), 10 mm (3/8”) ou 15 mm (5/8”)
•	 Ligação para sensor de nível do reservatório. Esta ligação é adequada 

para os sensores com uma falange SAE de 5-orificios
•	 Bocal de ligação de 6,3 mm para ligação de terra

Os kits de ligação são fornecidos com 2 correias para segurar o 
reservatório. Este kit também é adequado para outros reservatórios 
de combustível fabricados em plástico, metal ou GRP.  O tubo de 
alimentação de 8 mm (5/16“) é adequado para reservatórios com uma 
profundidade de cerca de 440 mm, 10 mm (3/8”) para os reservatórios 
com uma profundidade de cerca de 850 mm e 15 mm para os 
reservatórios com uma profundidade de cerca de 970 mm.

SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL

Tipo Adequado para Capacidade

ATANK42 Diesel, água potável e águas residuais 42

ATANK61 Diesel, água potável e águas residuais 61

ATANK88 * Diesel, água potável e águas residuais 88

ATANK110 Diesel, água potável e águas residuais 110

ATANK137 * Diesel, água potável e águas residuais 137

ATANK170 * Diesel, água potável e águas residuais 170

ATANK215 * Diesel, água potável e águas residuais 215

ATANK335 * Diesel, água potável e águas residuais 335

ATANK390 * Diesel, água potável e águas residuais 390

Especificações
•	O tanque é adequado para diesel (até 100 °C), águas residuais e água potável 
•	 Com apenas um código pode encomendar o seu reservatório diesel, reservatório 

de águas residuais e reservatório de água potável 
•	A espessura da parede impede a permeabilidade, odores e deformação do 

reservatório
•	Disponível com uma capacidade de 42, 61, 88,110, 137, 170, 215,  

335 e 390 litros 

Reservatório básico tipo ATANK
Esta nova gama de reservatórios de parede espessa é feita de polietileno linear 
de alto grau, que é resistente à corrosão e menos propensa a condensação em 
comparação com os reservatórios metálicos. Estes reservatórios são apropriados 
para combustível diesel até 100 ˚C. A construção dos reservatórios é realizada sem 
recurso a soldadura e, portanto, nunca apresenta fugas.  
O nível do combustível pode ser visto do exterior para facilitar a verificação. 
A gama ATANK também é adequada para águas residuais ou água potável. 
Os reservatórios são fornecidos com rótulos que são usados para especificar 
o conteúdo do reservatório (diesel, água potável, águas residuais). Quando 
rotulados para combustível diesel e com o novo tipo de tampa de inspecção ILT 
montada, todos os reservatórios cumprem os requisitos da norma ISO 21487. 
Os reservatórios são fornecidos sem acessórios e, portanto, estes podem ser 
instalados onde bem entender. Os acessórios podem ser encontrados no catálogo 
da VETUS e podem ser usados para todos os reservatórios.

*Fornecido com um deflector como elemento de construção padrão

Um kit de montagem também está disponível para a instalação de dois reservatórios. 
A tampa deste conjunto tem duas ligações para tubo de 16 mm (5/8“) para o respiro. 
Adaptadores de latão G 3/4 com engate correspondente são fornecidos juntamente 
com este conjunto. Foi igualmente contemplada uma ligação de 6,3 mm para terra. 
Ambos os conjuntos são adequados tanto para combustível diesel e gasolina.

NOVO
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ILT

FTANK..A

FTANK..B

O reservatório é fornecido com as seguintes ligações
•	 Ligação para tubo fixo Ø 38 mm para enchimento
•	 Ligação para tubo fixo Ø 16 mm para a o respiro
•	 Ligações para tubo rotativos Ø 8 mm ou Ø 10 mm com tubo de recolha, para alimentação de combustível
•	 Ligações para tubo rotativo de Ø 8 mm ou Ø 10 mm para retorno de combustível

Reservatório com ligações tipo FTANKA/B
Esta gama de reservatórios rígidos VETUS é concebida para gasóleo. Os materiais de alta gama de polietileno linear utilizados 
são os mesmos que nos outros reservatórios rígidos VETUS e encontram-se disponíveis em capacidades de 40, 60 ou 80 
litros. Encontra-se incorporado um ponto p/ aplicação de um sensor de nível. O sensor deve ser. Estes depósitos diminuem 
consideravelmente o tempo de montagem. Encomendado separadamente.

Reservatórios rígidos para gasóleo

Dimensões: mais ou menos 2%
As dimensões da altura incluem as ligações.

Reservatórios rígidos para gasóleo

SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL

Tipo Adequado para Capacidade

ATANK42 Diesel, água potável e águas residuais 42

ATANK61 Diesel, água potável e águas residuais 61

ATANK88 * Diesel, água potável e águas residuais 88

ATANK110 Diesel, água potável e águas residuais 110

ATANK137 * Diesel, água potável e águas residuais 137

ATANK170 * Diesel, água potável e águas residuais 170

ATANK215 * Diesel, água potável e águas residuais 215

ATANK335 * Diesel, água potável e águas residuais 335

ATANK390 * Diesel, água potável e águas residuais 390

Tipo Descrição Diâmetro 
(mm)

Diâmetro do 
orifício (mm)

ILT Abertura de inspecção com contraflange 120 159

Serra craniana de Ø159 mm para reservatórios 
em plástico, GRP ou aço inoxidável 159

Abertura de inspecção universal inovadora do 
tipo ILT  
Abertura de inspecção universal 
Em resposta à mudança de regulamentos e crescentes problemas de 
combustível, resultantes da utilização de biodiesel, a VETUS introduz agora 
uma abertura de inspecção inovadora em todos os reservatórios VETUS. 
Com um diâmetro de 120 mm, a abertura cumpre a norma ISO 21487 para 
reservatórios de combustível e facilita a inspecção e limpeza do tanque. Graças 
ao design flange-no-anel, a abertura de inspecção pode ser aberta facilmente, 
mesmo depois de estar fechada durante muito tempo.

Conceito de flange no anel
A abertura de inspecção possui uma contraflange e uma borracha de 
vedação, que são inseridas num orifício de Ø 159 mm no reservatório. Tudo 
o que é necessário fazer é apertar quatro parafusos. Como é comprimida, 
a borracha de vedação expande-se lateralmente para trancar a abertura 
de inspecção no reservatório. A abertura é adequada para reservatórios de 
combustível diesel, reservatórios de água potável e reservatórios de águas 
residuais de todos os materiais e espessuras de parede padrão.

Visão geral de ILT
•	Abertura de inspecção grande que cumpre a 

norma ISO 21487 para reservatórios de diesel
•	Design robusto
•	Adequado para reservatórios em GRP, aço 

inoxidável e plástico, com espessuras de 
parede diferentes

•	 Fácil de abrir sem utilizar ferramentas
•	Montagem simples e sem fugas
•	A VETUS também pode fornecer a serra 

craniana de Ø 159 mm necessária

NOVO
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NSF..D NSF16DS

NSFCAN NSFCANS

FTLD

Filtros anti odor para reservatórios de 
combustível Diesel, tipo NSFD/S  
Através do respirador, o qual é necessário em todos os reservatórios 
de combustível a bordo de uma embarcação, podem escapar cheiros 
desagradáveis a combustível. A instalação de um filtro anti odor é o 
remédio perfeito para este problema. A tubagem utilizada é de
Ø 16 mm, Ø 19 mm ou Ø 25 mm, sendo o tubo de combustível adequado 
para esta linha. O elemento filtrante pode e deve ser mudado pelo 
menos uma vez por ano.

Atenção
O combustível não deve entrar para a tubagem do filtro nem para o 
seu elemento. É imperativo que o filtro seja instalado em conjunto 
com o anti salpicos. Como o nome indica, não deve ser usado para 
reservatórios de gasolina.

Recarga:
NSF16FES (pequeno) e NSF16FE (grande). Ver a lista de preços.

Filtros anti odor

NOVO

Especificações NSFDS 
•	Adequado apenas para o tubo de 

ventilação de Ø 16 mm
•	Comprimento 107 mm
•	 Largura 111 mm
•	Altura 111 mm

Especificações NSFD 
•	Comprimento 148 mm
•	 Largura 150 mm
•	Altura 162 mm

Filtros anti odor 
O “NSFCAN” é um recipiente de plástico, o qual tem uma quantidade de 
carvão activado e grânulos especiais de gel. Esta combinação de grânulos de 
gel e de carbono proporciona uma dupla função revolucionária.

Quando os filtros de carbono tradicionais muitas vezes perdem eficiência 
devido a humidade e condensação, os grânulos de gel neste novo elemento 
filtrante absorvem a humidade, de modo que não há perda de eficiência. 
Além disso, os grânulos de gel asseguram a que haja significativamente uma 
menor absorção de humidade pelo reservatório de combustível.

Vários estudos demostraram que a humidade no diesel é um excelente e 
fértil terreno para a formação de bolores. Este novo filtro anti odor reduz 
a quantidade de humidade no seu reservatório, logo, reduzindo o risco de 
formação de bolores.

NSFCAN, destaques
•	Adequado para os novos e para os já existentes filtros anti odor VETUS tipo 

NSFD
•	O elemento filtrante tem uma dupla função, utilizando carbono active e 

grânulos especiais de gel
•	Clinicamente provado: aumenta a absorção quando comparado com os 

tradicionais filtros anti odor
•	A tampa é transparente, logo é fácil verificar quando o gel especial se 

encontra saturado e quando terá de mudar o recipiente
•	Reduz o risco de formação de bolores no reservatório
•	A versão mais pequena do tipo NSFCANS pode ser usada com filtros  

No-Smell NSF16DS

Granulado especial 
de absorção de 

humidade 

Carbono activado 
de absorção de 
odores

Tipo FTLD
Os reservatórios de combustível VETUS podem 
ser ligados entre si, através de um kit de ligação 
(fornecimento opcional). As ligações são de G 3/4. 

Kit de inter ligação

SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL
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MBSET04

FUELSAFE

FUHOSEA

FFHOSE

FUHA115

Apoios de montagem tipo MBSET04
Este suporte de montagem em aço inox VETUS (AISI 316) 
pode ser usado para fixar equipamentos auxiliares, tais 
como filtros de refrigeração de água, filtros anti odor e 
filtros de combustível, em materiais de insonorização até 40 
mm de espessura. Este é fornecido com parafusos, anilhas e 
porcas freantes. As fixações para montar o suporte não são 
fornecidas. 

Acessórios

Tipo FUELSAFE
O FUELSAFE VETUS torna impossível a 
retirada de combustível do reservatório.

•	A instalação deste equipamento de 
segurança é muito simples

•	Não é necessário desmontar
•	O material de embalagem sintético é 

também utilizado para inserir o dispositivo
•	Adequado para tubos com diâmetros 

internos de 38 mm (1 ½’’) e 51 mm (2’’)
•	Material: Sintético resistente a gasolina e 

gasóleo
•	Dimensões: Ø 55 mm x 72 mm

SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL

Código
Diâmetro 
Interno

Diâmetro 
externo

Peso
Pressão 
máxima

Raio da
curvatura

FUHA11506   6 mm 13 mm 0,23 kg/m 17,2 bar 25 mm

FUHA11508   8 mm 16 mm 0,24 kg/m 17,2 bar 30 mm

FUHA11510 10 mm 18 mm 0,30 kg/m 17,2 bar 35 mm

FUHA11513 13 mm 22 mm 0,25 kg/m 17,2 bar 50 mm

Código
Diâmetro 
Interno

Diâmetro 
externo

Peso
Pressão 
máxima

Raio da
curvatura

FUHOSE06A   6 mm 13 mm 0,16 kg/m 10 bar 25 mm

FUHOSE08A   8 mm 16 mm 0,24 kg/m 10 bar 30 mm

FUHOSE10A 10 mm 18 mm 0,28 kg/m 10 bar 35 mm

FUHOSE13A 13 mm 22 mm 0,39 kg/m 10 bar 50 mm

FUHOSE16A 16 mm 25 mm 0,45 kg/m 10 bar 60 mm

FUHOSE19A 19 mm 28 mm 0,52 kg/m 10 bar 80 mm

FUHOSE25A 25 mm 35 mm 0,73 kg/m 10 bar 110 mm

Código
Diâmetro 
Interno

Diâmetro 
externo

Peso
Pressão 
máxima

Raio da
curvatura

FFHOSE38 38 mm  50  mm    1,1 kg/m 4 bar 76 mm

FFHOSE51 51 mm 63  mm      1,5 kg/m 4 bar 102 mm

Tubo de combustível tipo FUHOSEA e FUHA115
Para transporte de combustível, do reservatório para por ex., filtro de combustível, ou para servir como conduta de ventilação. 
Disponível como qualidade tipo A1, tanto para gasolina como para gasóleo. Interior fabricado em borracha NBR, e o exterior 
em borracha CR. Os tubos de combustível que cumprem a norma Marine Fuel A1 foram submetidos com êxito a um teste de 
incêndio durante 2,5 minutos e têm uma permeabilidade máxima de 4 gramas/m2/hora.

Cumpre a norma CE mais exigente: ISO 7840 marine fuel A1

Este tipo de tubos é fabricado em borracha NBR com camada espiral em aço. Adequado para gasolina e 
gasóleo. Resistente a temperaturas entre -30°C e + 100°C. Cumprem os requisitos das normas SAE J 1527 e ISO 
7840-MARINE FUEL A2. Extremamente flexível. 

Cumpre a norma CE mais exigente: ISO 7840 marine fuel A1-15

Devido à baixa permeabilidade deste tubo, é particularmente adequado para ser utilizado com gasolina. 

Tubo de abastecimento de combustível (extremamente flexível)

Cumpre a norma CE: ISO 7840 marine fuel A2
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SOBRE SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL

Porquê sistema de combustível VETUS?
Há muitas razões para escolher um sistema de combustível VETUS
•	O “Anti-Salpicos” de combustível protege o ambiente
•	Os reservatórios de combustível são fabricados em material sintético, resultando numa menor condensação e ausência de corrosão
•	Os reservatórios de combustível estão prontos para uma fácil instalação e incluem uma falange de aplicação para o sensor
•	Os filtros de combustível têm até 5 vezes maior superfície de filtragem, devido a um sistema de fluxo total patenteado.
•	Os filtros de combustível têm um reservatório limpo com aprovação CE & ABYC
•	Os filtros de combustível VETUS têm um vedante para substituição do elemento
•	O “fuel safe” oferece protecção completa contra furto de combustível a um preço muito baixo

Conselhos
1. Limpe e inspeccione o filtro de combustível, se necessário substitua-o. Deve 

faze-lo frequentemente de modo a prevenir danos no seu motor.
2. As instruções e referências encontram-se no manual do motor.
3. Ajude a proteger o meio ambiente adicionando um STOP SPLASH na sua linha 

de abastecimento de combustível. Este é ligado sob o convés e garante que 
o combustível ou a espuma em excesso não derrame, sujando o convés e, 
possivelmente poluindo a água.

4. Com o aumento de preços dos combustíveis, o roubo de combustível nos barcos 
está-se a tornar muito mais comum. Instale um FUELSAFE para prevenir que o 
combustível seja roubado do seu reservatório.

5. As linhas de respiro são necessárias em todos os reservatórios a bordo. Odores 
desagradáveis de gasóleo podem escapar. Evite este problema através da 
instalação de um FILTRO ANTI ODORES PARA RESERVATÓRIOS DE GASÓLEO, 
este é o remédio perfeito para este problema.
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3 anos de garantia
(de acordo com as condições de garantia e manutenção Vetus)

SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL
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Sistema de água potável VETUS
A água potável é a necessidade número um da vida e algo que 
deve ser de óptima qualidade a bordo. Graças a uma escolha 
sofisticada de materiais, a água potável permanece utilizável por 
mais tempo no sistema de água potável Vetus.

Reservatórios rígidos para água potável
Oferecemos três gamas de alta qualidade de reservatórios de 
polietileno linear rígidos, os quais são especialmente projectados 
para uso com água potável. estes encontram-se disponíveis com 
capacidades de 42 até 390 litros, com uma variedade de formas e 
dimensões. Caso necessite de um simples reservatório ou de um 
reservatório completo com bomba e ligações incluídas, temos a 
solução.

Os nossos reservatórios “Ready-to-go” estão equipados com uma 
bomba de água eléctrica e um sensor de nível ultra-sónico, a qual 
detecta com precisão o nível de água, sem qualquer contacto físico. 
O reservatório é fornecido completo com uma tampa de inspecção 
para permitir uma fácil limpeza e todas as ligações necessárias 
para a tubagem de enchimento, de aspiração e respiro. As 
ligações adicionais são facilmente adicionadas, se necessário.

Reservatórios flexíveis para água
Quando o espaço é um problema, pode usar um reservatório 
flexível. A Vetus tem muitos anos de experiência no fabrico de 
reservatórios flexíveis e nossa técnica especial de construção e 
durabilidade dos materiais garantem uma longevidade o mais 
longa possível.

Bombas 
de água pressurizadas

ver página 138 

Entradas do convés,
ver página 334

SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL

Sensores  
ultra sónicos,

ver página 107  

Tubo de água,
ver página 136

Sistema de água potável DWS,
ver página 134 

Tubo de alimentação,
ver página 133
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Termoacumuladores
Para ter água quente quando o motor está a trabalhar, pode 
instalar um termoacumulador Vetus. estes termoacumuladores 
de parede dupla têm uma superfície de aquecimento, 5-7 vezes 
maior do que uma espiral de aquecimento convencional. Isto 
significa que a água fresca vai aquecer 5-7 vezes mais rápido do 
que com um termoacumulador tradicional.

O líquido de refrigeração do motor é distribuído entre o interior e 
o exterior do reservatório, o qual aquece a água doce no interior 
do depósito interno. O material de isolamento utilizado é de alta 
eficiência, levando a que a perda de calor a partir da água fresca 
seja apenas cerca de 12 ° C por cada 24 horas.
 

Sistema de água pressurizado
Comparando com o sistema de água numa habitação, 
o sistema de água pressurizada Vetus fornece um 
fluxo constante de água no circuito de água doce às 
embarcações.

Acessórios
Para completar o sistema a Vetus oferece todos os 
acessórios, tais como mangueiras, kits de ligação, 
sensores de nível e manómetros para os reservatórios. 

SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL

Misturador  
termostático,

ver página 139

Termoacumulador,
ver página 137 

Kit de ligação, 
ver página 139

Tubo de água quente  
e de água do 

termoacumulador,
ver página 197 
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ATAnK

Reservatório rígido para água potável

Dimensões: mais ou menos 2%

Especificações
•	O reservatório é apropriado para água potável, águas 

residuais ou diesel (até 100 °C)
•	use o mesmo código para um reservatório de água 

potável, reservatório de águas residuais ou reservatório 
de diesel

•	A espessura da parede de 5 a 7 mm (dependendo da 
dimensão do reservatório) impede a permeabilidade de 
odores e a deformação do reservatório

•	Disponível com capacidades de 42, 61, 88, 110, 137, 170, 
215, 335 e 390 litros

•	Cor: Azul claro translúcido

Reservatório básico tipo ATAnK
esta nova gama de reservatórios é fabricada em polietileno 
linear de alto grau, a qual é mais adequada para água 
potável a bordo dos barcos. 
A construção é feita de uma só peça, não tendo fugas. 
O nível do conteúdo pode ser visto do exterior para facilitar a 
verificação.

A gama AtANK é também adequada para águas residuais ou 
combustível diesel. Os tanques são fornecidos com rótulos 
que são usados para especificar o conteúdo do reservatório 
(água potável, águas residuais ou diesel). A nova tampa de 
inspecção do tipo ILt permite fácil acesso para limpeza e 
esterilização do reservatório de água potável 
Os reservatórios são fornecidos sem acessórios e, portanto, 
estes podem ser instalados onde bem entender. Os acessórios 
podem ser encontrados no catálogo da Vetus e podem ser 
usados para todos os reservatórios.

*Fornecido com um deflector como elemento de construção padrão

nOVO

Tipo Adequado para Capacidade

ATANK42 Água potável, águas residuais ou combustível diesel 42

ATANK61 Água potável, águas residuais ou combustível diesel 61

ATANK88 * Água potável, águas residuais ou combustível diesel 88

ATANK110 Água potável, águas residuais ou combustível diesel 110

ATANK137 * Água potável, águas residuais ou combustível diesel 137

ATANK170 * Água potável, águas residuais ou combustível diesel 170

ATANK215 * Água potável, águas residuais ou combustível diesel 215

ATANK335 * Água potável, águas residuais ou combustível diesel 335

ATANK390 * Água potável, águas residuais ou combustível diesel 390

SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL
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6

WTK02 WTIKIT

WTS44513BSEnSORA

WTKIT

ILT

Acessórios

Tampa de inspecção tipo WTK02

Adequado apenas 
para reservatórios de 
água (sanitários), não 
para reservatórios de 
combustível.

Especificações
•	Diâmetro total 156 mm
•	Diâmetro de aplicação 115 mm
•	 Ideal pata reservatórios metálicos

Tubo de sucção tipo 
WTS44513B
este tubo de alimentação pode ajustar-se
à superfície do topo de quase todos os
reservatórios fixos com uma profundidade
máxima de 410 mm. É adequado para
sistemas de água potável de 13 mm Ø.

nOVOAbertura de inspecção universal inovadora do tipo ILT 
Visão geral de ILT
•	Abertura de inspecção grande que cumpre a 

norma IsO 21487 para reservatórios de diesel
•	Design robusto
•	Adequado para reservatórios em GRP, aço 

inoxidável e plástico, com espessuras de 
parede diferentes

•	 Fácil de abrir sem utilizar ferramentas
•	Montagem simples e sem fugas
•	A Vetus também pode fornecer a serra 

craniana de Ø 159 mm necessária

Tipo Descrição Diâmetro  
(mm)

Diâmetro do 
orifício (mm)

ILT Abertura de inspecção com contraflange 120 159

Serra craniana de Ø159 mm para reservatórios 
em plástico, GRP ou aço inoxidável 159

Sensores de nível ultra sónicos 
tipo SEnSORA
O sensor ultra sónico Vetus 
mede o conteúdo de qualquer 
reservatório Vetus, quer seja  
de água potável ou de águas  
residuais a bordo.  
Ver pagina 107.
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Tampa de inspecção 
tipo WTIKIT
Completo com junta, contra 
falange e parafuso.

Especificações
•	Diâmetro total 156 mm
•	Diâmetro de aplicação 115 mm
•	 Ideal pata reservatórios 

metálicos

Kit de ligação tipo WTKIT
Ligações de entrada e de Saída podem ser encomendadas separadamente.

O kit de instalação consiste em 
•	tampa de inspecção
•	 Ligação recta Rt38B para tubo de abastecimento Ø 38 mm
•	 Ligação recta Rt16B para bomba de água, Ø 16 mm
•	 Ligação recta Rt16B para ventilação, Ø 16 mm
•	Duas fitas de fixação
•	t para interligação de dois reservatórios, Ø 16 mm 

Abertura de inspecção universal 
Para facilitar a limpeza e inspecção de reservatórios de água potável, a 
Vetus introduz agora uma abertura de inspecção inovadora em todos os 
reservatórios Vetus. Com um diâmetro de 120 mm, a abertura facilita a 
inspecção e limpeza do reservatório. Graças ao design flange-no-anel, a 
abertura de inspecção pode ser aberta facilmente, mesmo depois de estar 
fechada durante muito tempo.

Conceito de flange no anel
A abertura de inspecção possui uma contraflange e uma borracha de 
vedação, que são inseridas num orifício de Ø 159 mm no reservatório. tudo 
o que é necessário fazer é apertar quatro parafusos. Como é comprimido, 
a borracha de vedação expande-se lateralmente para trancar a abertura 
de inspecção no reservatório. A abertura é adequada para reservatórios 
de água potável, reservatórios de águas residuais e reservatórios de 
combustível diesel de todos os materiais e espessuras de parede padrão.
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DWS

WTAnKC

40 L

60 L

80 L

Reservatórios básicos, incluindo ligação tipo WTAnKC
esta gama de reservatórios rígidos Vetus é concebida para água potável. Os materiais de polietileno de alta qualidade 
utilizados são os mesmos que os utilizados nos outros reservatórios rígidos Vetus e encontram-se disponíveis com capacidades 
de 40, 60 ou 80 litros. Estes reservatórios diminuem consideravelmente o tempo de instalação! A posição do flutuador, 
incluindo um manómetro sAe com 5 orifícios é incorporado nos reservatórios. O flutuador deve ser encomendado em 
separado e deve-se realizar o corte apropriado no reservatório.

O reservatório é fornecido com as ligações seguintes
•	tubo de enchimento fixo de 38 mm Ø
•	tubo de purga fixo de 16 mm Ø
•	tubo orientável de 13 mm Ø para sucção de água
•	estes reservatórios são fornecidos completos com a tampa 
•	de inspecção montada

Reservatório completo tipo DWS
estes novos sistemas Vetus são constituídos por um reservatório sintético de alta qualidade 
para água potável e com uma bomba eléctrica integrada. utilizando uma bomba com 
motor de velocidade variável, e um sensor integrado, regula a pressão da água e assegura 
um caudal e um fluxo contínuo. Como tal, deixa de ser necessário um sistema de água 
pressurizada convencional e o tempo de instalação pode ser reduzido significativamente. 
todas as ligações para enchimento 38 mm Ø, sucção e ventilação 16 mm Ø encontram-se 
instaladas, tal como um filtro no tubo de aspiração e um sensor de nível ultra-sónico. 
encontra-se incorporada uma tampa de inspecção para a limpeza interior do reservatório. 
estes sistemas encontram-se disponíveis com capacidade de 42, 61, 88 ou 120 litros. Os 
materiais são os mesmos. O motor da bomba está disponível para 12 ou 24 V e a 
capacidade da bomba é de 13,5 L/min. todos estes reservatórios são fornecidos com 
bomba, sensor de nível ultrasónico e ligações.

Dimensões: tolerância de ± 2%

Dimensões: tolerância de ± 2%

A dimensão da altura inclui as ligações

A dimensão da altura inclui as ligações

“Ready to go”

Reservatórios rígidos para água potável

SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL
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DWSC

Reservatórios rígidos para água potável

Sistema completo de água potável “Conforto” tipo DWSC
Baseados nos conhecidos sistemas DWs, a Vetus apresenta agora uma versão conforto destes 
sistemas de água potável sempre a postos.

estes sistemas conforto DWs apresentam um reservatório sintético de alto grau adequado para 
água potável, juntamente com uma bomba eléctrica. A bomba liga-se automaticamente quando 
a pressão do sistema cai, por exemplo quando uma torneira está aberta.

todas as ligações para enchimento Ø 38 mm, sucção e ventilação Ø 16 mm são fornecidas já 
montadas, juntamente com um filtro na tubagem de sucção e um sensor de bóia para ligar um 
indicador de nível. uma tampa de inspecção, para limpeza do interior do reservatório também 
está montada de fábrica. estes sistemas estão disponíveis com uma capacidade do reservatório 
de 120 litros. O motor da bomba está disponível para 12 ou 24 Volt e a saída é de 13,5 l/min. em 
fluxo zero.

nOVO

Tipo Capacidade 
do tanque

Tensão 
eléctrica

Carga 
ligação

Ligação da 
Sucção

Ligação do 
respiradouro

Ligação de 
saída

Capacidade
(l/min)

Pressão
(Bar)

DWSC12120 120 12 Ø 38 Ø 16 Ø 16 Ø 13 13,2 3,1

DWSC24120 120 24 Ø 38 Ø 16 Ø 16 Ø 13 13,2 3,1

SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL



Want to know more? Visit www.vetus.com136

DWHOSEA

A

Ft38B Ft16B

TAnKW

O tecido dos reservatórios flexíveis VETUS é 
constituído por três camadas
1. uma camada resistente ao desgaste
2. uma camada de reforço
3. Adequada para o contacto com a água potá

Os reservatórios de água potável têm 2 ligações: uma para ligar 
o tubo de abastecimento (Ø 38 mm) e outra para ligar o tubo 
da bomba (Ø 16 mm). A de abastecimento é aplicada no topo 
do reservatório e a outra é fornecida sem estar aplicado para 
uma mais fácil aplicação na posição desejada. Ligações adicionais 
encontram-se disponíveis como opção. Consulte a lista de preços.

Reservatórios flexíveis tipo TAnKW
estes reservatórios podem ser instalados fácil e rapidamente; 
adoptam a forma do espaço, no qual são colocados e podem ser 
posicionados em locais que são normalmente difíceis de alcançar. 
Além disso, de um modo geral, não existe necessidade de outros 
acessórios para a sua instalação. Na realidade, o único que é 
necessário fazer é encaixar as ligações de entrada e de saída.

As ligações não só estão soldadas, como também têm um 
reforço no interior (ver imagem A). Isto torna os reservatórios 
flexíveis Vetus resistentes a grandes pressões, especialmente se 
os conteúdos estiverem em movimento quando o barco está a 
adornar.

Reservatórios flexíveis para água potável

Tubo tipo DWHOSEA
Adequado para transporte de água potável e residual 
a bordo, tanto para aspiração como para pressão. 
Fabricados em PVC transparente com uma espiral de 
aço no seu interior. Disponível em bobinas de: Ø 10 mm 
- 38 mm - 30 m, Ø 40 mm - 50 mm - 10 m. Resistente a 
temperaturas entre -5 e +65ºC.

Acessórios

Capacidade
(aprox.)

Dimensões
(aprox.)

Altura 
(cheio) 
(aprox.)

55 litros 68 x   78 cm 25 cm

70 litros 78 x   78 cm 27 cm

100 litros 79 x 100 cm 27 cm

100 litros (∆) 117 x 149 cm 24 cm

160 litros 79 x 142 cm 27 cm

220 litros 74 x 204 cm 27 cm

Código Diâmetro 
Interno

Diâmetro 
externo Peso

DWHOSE10A 10 mm 3/8” 16 mm 0,16 kg/m 7 5 3 20 mm

DWHOSE12A 12 mm ½” 18 mm 0,18 kg/m 7 5 3 25 mm

DWHOSE16A 16 mm 5/8” 22 mm 0,23 kg/m 6 4 2,5 35 mm

DWHOSE19A 19 mm ¾“ 26 mm 0,32 kg/m 5 3 2 50 mm

DWHOSE25A 25 mm 1” 33 mm 0,53 kg/m 5 3 2 60 mm

DWHOSE28A 28 mm 11/8” 36 mm 0,57 kg/m 4,5 3 1,5 66 mm

DWHOSE30A 30 mm 13/16” 38 mm 0,60 kg/m 4,5 3 1,5 70 mm

DWHOSE32A 32 mm 1¼” 40 mm 0,65 kg/m 4,5 3 1,5 75 mm

DWHOSE35A 35 mm 13/8” 44 mm 0,73 kg/m 4 2 1 80 mm

DWHOSE38A 38 mm 1½” 47 mm 0,80 kg/m 4 2 1 90 mm

DWHOSE40A 40 mm 19/16” 49 mm 0,87 kg/m 3 1 0,7 95 mm

DWHOSE45A 45 mm 13/4” 55 mm 1,10 kg/m 3 1 0,7 105 mm

DWHOSE50A 50 mm 2” 60 mm 1,20 kg/m 3 1 0,7 125 mm

20°C 40°C 65°C
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Pressão em bar Raio da
curvatura



Creators of Boat Systems 137

WH20C

WH31C

WH45C

WH55C

WH75C

120

 20 L

235

 31 L

405

 45 L

545

 55 L  75 L

Ø
40

4
42

0

400
432 561

744 874 1133
803

120

 20 L

235

 31 L

405

 45 L

545

 55 L  75 L

Ø
40

4
42

0

400
432 561

744 874 1133
803

120

 20 L

235

 31 L

405

 45 L

545

 55 L  75 L

Ø
40

4
42

0

400
432 561

744 874 1133
803

120

 20 L

235

 31 L

405

 45 L

545

 55 L  75 L

Ø
40

4
42

0

400
432 561

744 874 1133
803

120

 20 L

235

 31 L

405

 45 L

545

 55 L  75 L

Ø
40

4
42

0

400
432 561

744 874 1133
803

120

 20 L

235

 31 L

405

 45 L

545

 55 L  75 L

Ø
40

4
42

0

400
432 561

744 874 1133
803

WHKIT

WHEL

Acumuladores (com parede dupla)

Specifications

Os termoacumuladores incluem
Ver página 139 para especificações.

Dados técnicos

Depósito interior aço inox, AISI 304

Depósito exterior Aço inoxidável, AISI 304

Isolamento
Espuma de poliéster, espessura de 35 
mm. Fornecido com revestimento exterior 
em aço inox polido

Ligações

Líquido de refrigeração G ½

Depósito de água G ½

Resistência eléctrica G 1¼
Ajuste da válvula de 
segurança do depósito 
de água

4 bar (56 lbs/sq.inch)

SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL

Termoacumulador tipo WHC
Os termoacumuladores náuticos, fazem uso do excedente de calor do motor para 
fornecer água potável quente. estes também podem ser equipados com um elemento 
eléctrico para quando o motor não estiver a trabalhar. 

enquanto os termoacumuladores convencionais têm um tubo em  
espiral para aquecer a água, a Vetus usa um princípio de parede dupla 
muito eficiente com um reservatório com nervuras para uma maior 
área de aquecimento. Graças a este princípio de parede dupla, o  
termoacumulador Vetus tem uma superfície de aquecimento, que  
é 5-7 vezes superior à maioria dos convencionais. Isto significa  
que o termoacumulador de parede dupla aquecerá a água 5-7  
vezes mais rapidamente do que um convencional. Além disso, a  
combinação de espuma de isolamento e parede dupla aquecida,  
limita a perda de calor para cerca de 12 ° C em cada 24 horas!
 
Os termoacumuladores Vetus são fabricados em aço inox para uma  
vida longa livre de corrosão. estes incluem suportes de montagem  
resistentes para uma instalação segura, uma ligação completa com  
válvula de sobre pressão, e um elemento de aquecimento eléctrico de 1kW.

O WH..C em breve
•	Aquece a água 5-7 vezes mais rápido do que termoacumulador convencional
•	Perda de calor limitada a 12°C por cada 24 horas
•	 Inclui todas as ligações e uma Resistência de aquecimento de 230 V, 1kW 
•	 Isolamento de espuma de poliéster com 35 mm de espessura

Água quente sempre disponível 
- graças a termoacumuladores de 
água eficientes VETUS!

1. Material de isolamento
2. reservatório exterior
3. líquido de refrigeração
4. reservatório interior
5. depósito

azul = depósito
vermelho = líquido de refrigeração

Resistência eléctrica

Capacidade do depósito 
de água: 20 L.
Capacidade do líquido  
de refrigeração: 4 L.

Capacidade do depósito 
de água: 31 L.
Capacidade do líquido  
de refrigeração: 7 L.

Capacidade do depósito
de água: 45 L.
Capacidade do líquido
de refrigeração: 7,5 L.

Capacidade do depósito
de água: 55 L.
Capacidade do líquido
de refrigeração: 8 L.

Capacidade do depósito 
de água: 75 L.
Capacidade do líquido  
de refrigeração: 9,5 L.
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HF

WP..20

WP..13

WP..08

type 8 type 19

Sistema de água Tipo 8 Tipo 19

8 litros 19 litros

Disponível em 12 Volt (3,9 A)
24 Volt (2,0 A)

12 Volt (6 A)
24 Volt (2,5 A)

Ligação para tubo Ø 13 mm Ø 19 mm
Peso 6,2 kg 7,5 kg
Capacidade 12,5 l/min. 17 l/min.
Pressão máxima 2,5 bar (35 psi) 2,8 bar (39 psi)
Altura de aspiração máxima 3 m 3 m

Equipado com
•	Bomba auto-ferrante
•	entrada filtro de água
•	 Interruptor de pressão
•	Depósito pressurizado c/ membrana de borracha e suporte de 

montagem
•	A membrana/diafragma é apropriada para água potável e 

substituível

Sistemas de água pressurizados

Bombas de água para sistemas 
pressurizados
estas bombas foram projectadas para sistemas pressurizados 
de água, lavagem, transferência de líquidos, etc. As mesmas 
são fornecidas com duas ligações rectas e duas angulares para 
tubagem de Ø 13 mm e filtro.

Especificações
•	Auto ferrantes com interruptor de pressão integrado 
•	Protecção térmica de sobre pressão
•	Válvula de retenção integrada
•	 sistema de ligação fácil com baixo consumo
•	 silencioso com operação suave
•	Auto ferrante
•	 Funciona a seco sem danos

Código
Volta-
gem (V)

Fluxo 
(Ipm)

Pressão 
(bar)

Corrente 
máx. (A) C x L x A (mm)

WP1208 12 7.6 2.1 5 212 x 130 x 123

WP2408 24 7.6 2.1 3 212 x 130 x 123

WP1213 12 13.2 3.1 7 212 x 130 x 123

WP2413 24 13.2 3.1 4 212 x 130 x 123

  Código
Volta-
gem (V)

Fluxo 
(Ipm)

Pressão 
(bar)

Corrente 
máx. (A) C x L x A (mm)

WP1220 12 20 4.2 17 229 x 147 x 132

WP2420 24 20 4.2 10 229 x 147 x 132

Sistema pressurizado básico tipo HF
Comparavelmente com o sistema numa habitação, o sistema 
pressurizado Vetus fornece um fluxo constante de água potável 
no barco. O reservatório pressurizado com diafragma, não 
permite a activação do motor da bomba, de cada vez que é 
necessária água na torneira. este equipamento assegura o mínimo 
de ruido, um fluxo constante de água e poupança de energia. Os 
sistemas Vetus tipo HF e HYDRF cumprem os requisitos eMC.

nível de ruído 
extremamente baixo

SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL

Capacidade do reservatório de 
pressão
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HYDRF

WHMIXER

WHKIT

WHEL

HWHOSE

type 19type 8

Sistemas pressurizados com pressão ajustável, tipo HYDRF

Sistemas pressurizados para água

Misturador termostático para termoacumuladores
Os acumuladores que são aquecidos utilizando o líquido de refrigeração do motor, 
podem fornecer a água a uma temperatura superior a 90°C. existe sempre o risco de que 
estas altas temperaturas o possam queimar quando se lavar ou tomar duche. A utilização 
de um misturador pode demorar muito tempo até alcançar a temperatura ideal, e 
tendo como consequência um grande desperdício de água. Aplicando um misturador 
termostático, o risco de queimaduras é eliminado, podendo seleccionar facilmente 
qualquer temperatura desejada de forma segura e confortável. Desta forma, consegue-
se, não desperdiçar água quente assim como manter uma temperatura constante e 
segura na torneira e poupar energia. O misturador termostático é fornecido com uma 
ligação G½. A temperatura é infinitamente ajustável entre 30 e 70°C.

Elemento eléctrico tipo WHEL
termostato ajustável (40 – 80°C). Rosca macho, IsO 228/1 G1¼, 
o comprimento do elemento é de 300 mm.

Resistência eléctricas opcionais
•	500 Watt, 230 V
•	1000 Watt, 120 V
•	1000 Watt 230 V (standard c/ o termoacumulador Vetus)
O elemento eléctrico Vetus tipo WHeL, cumpre os requisitos de baixa voltagem.

Tubo tipo HWHOSE
Adequado para água potável e resistente a temperaturas entre -30°C 
e +160°C. Como tal, é indicado para utilização com acumuladores e 
sistemas de água quente. Disponível em bobinas de 10 m. Fabricado em 
borracha ePDM com uma camada interna em tecido sintético.

Para uma consulta completa, ver páginas 158 - 159.

Kit de ligação tipo WHKIT
O kit de ligação consiste em
•	4 ligações G½ - 16 mm p/ tubos de 16 mm Ø
•	1 peça em t
•	Válvula de segurança de pressão (4 bar)
•	1 válvula anti-retorno com pontos de purga
este kit é fornecido com os termoacumuladores Vetus mas também pode 
ser encomendado em separado.  

Acessórios para sistemas de água quente

Código
Diâmetro 
Interno

Diâmetro 
extern

Peso
Pressão 
máxima

100°C

Raio da 
curva

HWHOSE13 13 mm 1/2” 23 mm 0,36 kg/m 8 bar 95 mm

HWHOSE16 16 mm 5/8” 26 mm 0,40 kg/m 8 bar 110 mm

SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL

Equipado com
•	 Bomba auto-aspirante
•	 entrada filtro de água
•	 Interruptor de pressão ajustável
•	 Manómetro (manómetro de pressão)
•	 tanque pressurizado c/ membrana 

de borracha e suporte de montagem
•	 Válvula anti-retorno adicional
•	 A membrana/diafragma é 

apropriada para água potável e 
substituível

Sistema de água Tipo 8 Tipo 19

8 litros 19 litros

Disponível em 12 Volt (3,9 A)
24 Volt (2,0 A)

12 Volt (6 A)
24 Volt (2,5 A)

Ligação para tubo Ø 13 mm Ø 19 mm
Peso 8,2 kg 9,5 kg
Capacidade 12,5 l/min. 17 l/min.
Pressão máxima 2,5 bar (35 psi) 2,8 bar (39 psi)
Altura de aspiração máxima 3 m 3 m

Capacidade do reservatório de 
pressão

nível de ruído 
extremamente baixo
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SOBRE SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL

Porquê sistemas de água potável VETUS?
•	Os reservatórios de água Vetus são fabricados em material sintético, o qual não é susceptível de corrosão
•	A enorme tampa de inspecção permite uma fácil limpeza
•	A Vetus fornece sistemas completos, com bomba integrada e válvula de controlo de pressão da água
•	Componentes eléctricos disponíveis em 12V ou 24V
•	Os sistemas são fáceis de montar
•	Os reservatórios de água potável encontram-se disponíveis com capacidade desde 40 até 390 litros
•	Os nossos reservatórios flexíveis são resistentes, tendo capacidades até 220 litros
•	Os termoacumuladores Vetus são cinco a sete vezes mais rápidos do que os convencionais, tendo uma perda de calor mínima

Conselhos
1. Os reservatórios flexíveis para água devem ser higienizados pelo menos uma vez 

por ano, de preferência no início da época. Lave o interior do reservatório com 
água e “carbonato de sódio” e seguidamente com água potável. 

2. Os reservatórios rígidos para água potável Vetus são fabricados em material de 
polietileno linear de alta qualidade, por conseguinte, não há corrosão. 

3. Os reservatórios têm uma tampa de inspecção de grandes dimensões para uma 
fácil limpeza. A inspecção deve ser efectuada uma vez por ano, de modo a evitar 
odores desagradáveis. 

4. Não adicione anticongelante ao reservatório ou ao sistema de água potável para 
o proteger contra o congelamento, visto este ser muito venenoso.
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SAHOSE

WWHOSE

FUHOSEA

DWHOSEA

BLHOSE

CCHOSE

FUHA115

TUBOS

Tubos

Tubo para líquidos em sistemas fechados e/ou sistemas de 
arrefecimento tipo CCHOSE
Adequado para líquido em sistemas fechados de aquecimento e/ou refrigeração, tais como ar 
condicionado, aquecimento central ou sistemas combinados de aquecimento/refrigeração. 
Resistente a temperaturas entre +3°C e + 80°C. Para transporte de água e líquidos de refrigeração. 
Disponível em bobinas de 20 m. Fabricado em borracha EPDM, com reforço em tecido. Quando 
utilizado com unidades de ar, é necessária a utilização de material isolante de modo a evitar a 
formação de condensação na superfície do tubo. Fabricado a partir de uma mistura de polietileno 
e borracha, com uma estrutura de célula fechada, disponível em comprimentos de 2 metros.  

Os tubos VETUS cumprem as presentes directivas para utilização a bordo. Estes são muito flexiveís e resistentes a influências internas 
ou externas.

Tubos de água
Adequado para transporte de água potável e residual a bordo, tanto para aspiração como 
para pressão. Fabricados em PVC transparente com uma espiral de aço no seu interior.
verifique os diâmetros na página 136.

Tubos para combustivel tipo FUHOSEA e FUHA115
Para transporte de combustível, do reservatório para por ex., o filtro de combustível, ou para 
servir como conduta de ventilação. Disponível com norma tipo A1, tanto para gasolina como 
para gasóleo. Interior fabricado em borracha NBR e exterior em borracha CR.

Cumpre a norma ce mais exigente: ISO 7840 marine fuel A1

Tubo para águas residuais  
Fabricado em PVC, branco, com espiral em aço no seu interior. Adequado para temperaturas 
entre - 5°C e + 65°C. Consulte a página 156 para diâmetros disponiveís.

Tubos impermeáveis anti-odor para sanitários
Especialmente recomendado para o transporte de resíduos biológicos, por ex., em combinação 
com instalações sanitárias (marítimas). Fabricados em borracha SBR com uma camada interior 
em tecido sintético e espiral de aço. Resistente a temperaturas entre - 40°C e + 70°C. Disponível 
em bobinas de 20 m. Consulte a página 156 para diâmetros disponiveís.

Imprescindível para tanques de águas residuais (águas “negras”)
Tipo SAHOSE cumpre a norma ISO 8099

Tubos para extractores (ventiladores) tipo BLHOSE
Este tipo de tubos é fabricado em fibra de vidro, impregnada com PVC. Adequado para ventiladores 
de parede e de extracção VETUS. Resistente a temperaturas entre - 20° C e + 100° C. Disponível 
em bobinas de 10 m. Raio de curvatura: 0,6 x diâmetro interno. Consulte a página 268 para 
diâmetros disponiveís.

O tipo FUHA115 cumprem com os exigentes requisitos CE: ISO 7840 marine fuel A1-15                     

Devido à baixa permeabilidade deste tubo, é particularmente adequado para gasolina. 
Consulte a página 127 para diâmetros disponiveís. 
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FFHOSE

SIHOSE

MWHOSE

HWHOSE

SLANG

TUBOS

Tubos

Tubo de alimentação para combustivel
Este tipo de tubos é fabricado em borracha NBR com camada espiral em aço. 
Adequado para gasolina e gasóleo. Resistente a temperaturas entre -30°C e + 100°C.
Cumpre as normas SAE J 1527 e ISO 7840-MARINE FUEL A2.
Extremamente flexível. Consulte a página 127 para diâmetros disponiveís.

De modo a reduzir a pressão anterior no motor, 
o interior de todos os tubos de escape VETUS são 
totalmente lisos e suaves.

Tubo de escape de borracha tipo SLANG
Graças ao reforço de espirais de aço e a um tipo de borracha mais flexível, os tubos 
de escape VETUS são agora mais resistentes e flexível. Os tubos de escape com 
diâmetros internos até 152 mm Ø inclusive, têm um raio de curvatura não superior a 
1,5 x o diâmetro do tubo. Os tubos de escape com diâmetros internos superiores a 
152 mm Ø, têm um raio de curvatura de 2 x o diâmetro do tubo. Devido a esta grande 
flexibilidade, poupa tempo de montagem. O tubo de escape VETUS encontra-se 
aprovado pela LLoyd’s Register of Shipping e cumpre a norma SAE J2006 R2. São 
resistentes a temperaturas entre -30°C e 100°C, com uns breves picos de temperatura 
a 115ºC. O tubo de escape VETUS aprovado pela R.I.N.A. também cumprem a norma 
ISO 13363 e encontra-se disponível como opção. Consulte a lista de preços. Consulte 
a página 99 para diâmetros disponiveís.

Um motor marítimo com uma curva misturadora de água de escape com um diâmetro externo de 57 mm pode ser ligado a um tubo de escape 
VETUS de 60 mm. Neste caso, também se podem ligar colectores, silenciosos, pescoços de cavalo e painéis de popa com diâmetro de 60 mm.

Tubo de silicone tipo SIHOSE
Os tubos de silicone são fabricados em silicone de alta qualidade com tecido sintético 
e camada interior em espiral de aço. É adequado para uma vasta gama de aplicações 
tais como tubos de escape, tubos de água de refrigeração ou tubos para águas residuais.

Graças ao seu acabamento de alto brilho, este tipo de tubo é ideal para utilizar em 
áreas nas quais o aspecto e a limpeza são importantes. Este tubo é extremamente 
flexível, o que facilita a instalação, sendo altamente resistente ao desgaste. Pode ser 
utilizado continuamente desde - 54° a + 177°C (intermitentemente até 250°C). 
Os tubos de silicone VETUS cumprem todos os requisitos da norma ISO13363 Classe B
e SAE J 2006 R1. Consulte a página 99 para diâmetros disponiveís.

Tubo para água de refrigeração
•	 Adequado para aspiração e pressão
•	 Adequado para água doce ou salgada
•	 Adequado para todos os líquidos de 

refrigeração
•	 Resistente a temperaturas entre - 30°C e + 120°C
•	 Fabricado em borracha EPDM, com reforço em 

tecido sintético e espiral de aço
•	 Pressão de funcionamento: máximo de 2,5 bar

Tubo para termoacumuladores e transporte de água 
quente tipo HWHOSE  
Adequado para água potável e resistente a temperaturas entre -30°C e +160°C.
Como tal, especialmente indicado para utilização com acumuladores e sistemas 
de água quente. Disponível em bobinas de 10 m. Fabricado em borracha EPDM 
com uma camada interna em tecido sintético. 
Consulte a página 139 para diâmetros disponiveís.

Tubo para água de refrigeração tipo MWHOSE

Consulte a página 49 para diâmetros disponiveís.

Aplicações
•	 Aspiração e transporte de água de 

refrigeração do exterior (tais como, 
ligação de passa cascos - filtro de água 
de refrigeração - bomba de água de 
refrigeração)

•	 Transporte de água de refrigeração 
quente (por ex., entre o motor e o 
refrigerador da quilha)



160 Want to know more? Visit www.vetus.com 160

SOBRE SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

Porquê sistemas de águas residuais?
O WWS VETUS (reservatório de águas residuais)
•	 Fácil e rápida instalação
•	 Fornecido c/ bomba integrada, tubo de descarga, respirador, tampa de inspecção e sensor
•	 Escolha de ligações de alimentação
•	 Robusto e livre de corrosão
•	 Capacidades de 42, 61, 88 e 120 litros
•	 Baixa manutenção, compacto
•	 Todos os reservatórios de águas residuais Vetus são certificados pela ISO 8099

A EMP 140 (bomba de águas residuais)
•	 É uma ponderosa bomba de diafragma equipada com válvulas tipo bico de pato
•	 Produz baixos níveis de ruido quando comparada com bombas rotativas
•	 Fornecida completa com ligações rotativas para ligar os tubos a partir de qualquer ângulo
•	 Grande capacidade, sendo de 27 litros/min.
•	 Altura de aspiração de três metros, sendo a de descarga de cinco metros
•	 Auto ferrante

Sanitas marítimas eléctricas VETUS
•	 Operam com um toque
•	 Tubo de descarga de 19 mm de diâmetro
•	 Triturador e bomba de baixo ruído
•	 Facas do triturador em aço inox
•	 Baixa manutenção
•	 Equipado com colector e válvula anti-retorno
•	 Desenvolvido de modo a permitir um fácil acesso ao triturador
•	 Assento e cobertura em madeira robusta
•	 Baixo consumo de água, graças ao ECO flush
•	 As sanitas eléctricas marítimas VETUS cumprem os requisitos EMC 

Conselhos
1. Verifique a bomba do vaso sanitário regularmente a fim de 

evitar incrustações. Despeje cerca de 1 litro de vinagre ou de 
descalcificador para a sanita e deixe de molho por várias horas. 
Abra a válvula de exaustão e realize vários ciclos, a fim de puxar 
o autoclismo completamente.  

2. Os filtros anti odores para os reservatórios de águas residuais têm 
um elemento filtrante de substituição. Recomendamos que o 
substitua uma vez por ano. Previna odores indesejados antes que 
seja tarde demais.

3. Relativamente aos reservatórios flexíveis, higienize-os pelo 
menos uma vez por ano, de preferência no final da temporada. 
Esterilize o reservatório, enchendo-o com uma solução de cloro 
misturada com água (1: 1000). Permita que a solução circule 
através do sistema de águas residuais. Retire a solução e limpe o 
reservatório com água potável.
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SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

3 anos de garantia
(de acordo com as condições de garantia e manutenção VETUS).
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SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

Acessos de convés,
ver página 334

Sistema de águas residuais 
incl. bomba,

ver página 153

Sanita marítima 
eléctrica,

ver página 144

SAHOSE,
ver página 156

Filtro
anti odores,

ver página 154

Ajuda para evitar bactérias
Agora é possível ter um sistema de águas residuais 
inodoro!
O TankFresh é um concentrado anti bacteriano totalmente orgânico, 
o qual dissolve as fezes sem emitir quaisquer odores. Ao contrário 
de outros produtos (químicos) que frequentemente disfarçam os 
odores, o TankFresh influencia o nível de bacteriano existente no 
reservatório durante um largo período de tempo. Os especialistas 
da VETUS têm demonstrado através de testes exaustivos, que um 
sistema de águas residuais bem desenvolvido e com TankFresh 
adicionado funciona praticamente sem odores. 
•	Concentrado de alta potência fornecido numa embalagem de 

500 ml  
•	Uma embalagem é suficiente para tratar os odores de uma 

temporada náutica completa
•	Completamente orgânico, constituído unicamente por 

ingredientes naturais
•	Comprovada redução de odores no reservatório

Há muitos mitos sobre prevenção de odores nos sistemas de águas 
residuais a circular nos pontões e na Internet. Os componentes do 
sistema são frequentemente apontados como sendo a fonte e a solução 
para os problemas que têm um efeito adverso sobre os odores.

No entanto, de modo a evitá-lo, os especialistas da VETUS prepararam 
um guia com conselhos de modo à manutenção do seu sistema de 
águas residuais livre de maus odores. Se seguir este guia, garantimos 
um sistema de águas residuais inodoro!

Tubagens
Os tubos são muitas vezes identificados como sendo a fonte dos 
maus odores. No entanto, isto é ultrapassável caso se instalem 
correctamente tubagens VETUS.
Quando a tubagem for instalada de forma inadequada, as águas 
residuais podem ficar retidas e daí danificarem os tubos. Instale a 
tubagem com um declive de, pelo menos, 5 cm por metro e sem 
curvas que passiveis de reter água. Lave a tubagem com água 
corrente cada vez que utilizar o duche. É possível testar os tubos 
com um pano húmido quente, esfregando-o sobre os tubos. Caso 
instale correctamente a tubagem sanitária Vetus, isto é desnecessário.

Descarga
De modo a libertar suficientemente a tubagem, a VETUS oferece 
uma solução que inclui a sanita TMW. Esta tem uma potente bomba 
de maceração, a qual garante o bombeamento de todos os resíduos 
através dos tubos de alta pressão. Daí resultando a desobstrução 
dos tubos.
Graças ao eficiente triturador e à descarga de alta pressão, é possível 
a utilização de tubos com diâmetros de menor dimensão. Assim 
sendo, é necessária menos água para lavar a tubagem do sistema.
Pode calcular a quantidade de água necessária para evacuar 
completamente a tubagem. Por exemplo, uma tubagem com um 
diâmetro interno de 19 mm e um comprimento de 4 m: π x 
(19/100/2)2 x (4 x 10) = 1.1 litros.
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SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

Válvulas de esfera 
com tranca,

ver pagina 156

Tubo de extracção,
ver página 157

Respiro, 
ver página 97

Filtro anti odores, 
ver página 154

Passa cascos de respiro, 
ver página 334

Sensores e manómet-
ros, ver pagina 107

Ventilação
Uma ventilação adequada é a exigência mais importante 
para um sistema inodoro. As bactérias anaeróbicas causam 
os odores nos reservatórios. Estas crescem sem a presença de 
oxigénio e num reservatório mal ventilado ou sem ventilação, 
o processo de decomposição anaeróbica ocorre 
desmarcadamente. O oposto a estas bactérias são as 
aeróbicas. Estas também processam resíduos mas não 
emitem odores! As bactérias aeróbicas usam ar fresco e 
oxigénio para sobreviver. Assim sendo, para obter estas 
benéficas bactérias, é importante que o reservatório seja 
bem ventilado.Utilize ligações e tubos de grandes diâmetros 
fornecidos pela VETUS para a ventilação. Em opção, pode 
instalar um filtro anti odores na linha de ventilação. 
Certifique-se que os tubos de ventilação não estão obstruídas, 
esvazie o reservatório atempadamente e verifique a tubagem 
regularmente.
Caso pretenda uma boa montagem, deve aplicar dois tubos 
de ventilação - um de cada lado do barco para criar um 
fluxo de natural de ar. Parece contraditório, mas quanto 
mais ventilação, menos odores!

O mais recente painel de controlo TMW permite a opção de 
uma descarga Standard de 1.2 litros ou uma descarga de 2.2 
litros, para uma descarga extra.

Reservatório de armazenamento
Existem muitos tipos de reservatórios disponíveis no mercado. Os 
reservatórios VETUS são projectados especificamente para sistemas 
de águas residuais. As espessas paredes desses reservatórios de 
polietileno linear tornam-nos completamente à prova de odores. 
Os kits de ligação têm juntas estanques para garantir a inexistência 
de fugas.
O nível no reservatório é visível do exterior e o tipo WWS é 
equipado com um sensor de nível ultra-sónico, o qual pode ser 
ligado ao sistema de gestão VETUS. Esvazie o reservatório de 
águas residuais e lave-o regularmente. Isto evita a formação de 
sedimentos sólidos no fundo do mesmo.
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TMS

Sanitas marítimas eléctricas

SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

Sanita compacta tipo TMS
Sanita compacta - características impressionantes!

A área ocupada compacta desta nova sanita da série TMW possui uma 
profundidade que pode ser comparada com uma sanita de bomba manual. A 
área ocupada foi projectada para substituir a maioria das sanitas de bomba 
manual.

Visão geral da sanita TMS
•	 Substituição fácil das sanitas de bomba manual devido à área ocupada 

compacta 
•	Tampa e assento de fecho suave e desengate rápido 
•	 Louça sanitária de limpeza fácil 
•	Triturador e bomba de descarga poderosa e muito silenciosa (60 dB (A)) 
•	 Facas do triturador totalmente em aço inoxidável (AISI 316) 
•	Bomba de descarga de alta capacidade  
•	Baixo consumo de água
•	 Fornecida com três adaptadores de descarga: Ø 19 mm, 25 mm e 38 mm 
•	 Fornecida com mangueira de entrada de água de 70 cm 
•	 Fácil de instalar num espaço pequeno e de fácil manutenção 
•	 Fornecida com painel de controlo (TMWBP) ou botoneira simples (TMWBS)
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TMWQ

TMWBP TMWBS

Sanita tipo TMWQ 
Dimensões compactas sem sacrificar o conforto. Operada através de uma botoneira simples (tipo TMWBS) ou de um painel de 
controlo (tipo TMWBP), estas são a alternativa económica às desconfortáveis sanitas de accionamento manual. 

Especificações
•	 Sanita confortável 
•	 Fácil limpeza
•	Poderosa, triturador e bomba de descarga de baixa emissão  

de ruido (60 dB (A))
•	 Facas do triturador totalmente de aço inox (AISI 316)
•	Bomba de descarga de alto rendimento
•	Baixo consumo de água
•	Três tipos de adaptadores de descarga; 19, 25 e 38 mm
•	 Fornecida com ligações de alimentação de 70 mm
•	 Fácil instalação e manutenção

A sanita eléctrica marítima TMWQ é fornecida sem painel ou botoneira de controlo. 
Os painéis e botoneiras devem ser encomendados separadamente. 

Sanitas marítimas eléctricas

SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

Especificações TMW12Q TMW24Q

Voltagem (V) 12 V 24 V

Voltagem (A) 25 A 12.5 A

Tipo de controlo A escolher A escolher

Ø de descarga Ø 19, 25 ou 38 mm Ø 19, 25 ou 38 mm

Ø de alimentação Fêmea G3/4 Fêmea G3/4

Painel de controlo
Pré-programado, conforto ao toque de um botão.
•	As dimensões do painel são 110 x 110 mm 
•	Profundidade de aplicação de 50 mm
•	Kit de instalação completo, incluindo cabo de 3 metros
•	O painel é adequado para sanitas de 12 V e 24 V Vetus, 

tipo TMWQ
•	À prova de água, IP65
•	O painel tem quatro funções 

- descarga ECO (± 1.2 litros) 
- descarga NORMAL (± 2.2 litros) 
- Enchimento da sanita 
- descarga da sanita

Interruptor sanitário
Controlo total da descarga.
•	As dimensões do interruptor são 78 x 47 mm 
•	Profundidade de aplicação 40 mm
•	Kit de instalação completo, incluindo cabo de 3 metros
•	O painel é adequado para sanitas de 12 e 24 V Vetus, 

tipo TMWQ
•	À prova de água, IP65
•	O painel tem duas funções 

- Enchimento da sanita 
- descarga da sanita

Painéis de controlo sanitário 
tipo TMWQ-series

Botoneiras náuticas para sanitas 
tipo TMWQ-series
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WCS12S2

HATO212B

WCS24S2

HATO224B

HATO

WCS

Especificações WC12S2 WC24S2 WC110S WC220S

Voltagem (V) 12 V (DC) 24 V (DC) 110 V (60 Hz) 230 V (50 Hz)

Consumo (A) 25 A 12.5 A 5A 2,5 A

Tipo de controlo Painel Painel Botoneira Botoneira

Ø de descarga Ø 19 mm Ø 19 mm Ø 19 mm Ø 19 mm

Ø de alimentação Fêmea G3/4 Fêmea G3/4 Fêmea G3/4 Fêmea G3/4

Especificações HATO212B HATO224B HATO110 HATO220

Voltagem (V) 12 V (DC) 24 V (DC) 110 V (60 Hz) 230 V (50 Hz)

Voltagem (A) 25 A 12.5 A 5A 2,5 A

Tipo de controlo Painel Painel Botoneira Botoneira

Ø de descarga Ø 19 mm Ø 19 mm Ø 19 mm Ø 19 mm

Ø de alimentação Fêmea G3/4 Fêmea G3/4 Fêmea G3/4 Fêmea G3/4

SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

Botoneira 
(sanitas A.C.)

Sanita para antepara tipo HATO
Esta sanita de montagem na antepara é a solução ideal quando o espaço a nível do chão é diminuto.

Especificações 
•	A altura pode ser fixada de 415 até 600 mm
•	Dimensões do assento e da tampa 

confortáveis
•	 Fácil limpeza da estrutura
•	 Triturador e bomba de descarga (60 dB (A)) 

super silenciosos
•	 Facas do triturador em aço inox
•	Bomba de descarga de alto rendimento
•	Baixo consumo de água
•	Disponível em A.C. e D.C.
•	 Fornecida com um painel de controlo 

electrónico à prova de água (tipo D.C.) ou 
com botoneira (tipo A.C.)

•	 Fácil instalação e manutenção

Sanitas marítimas eléctricas

Botoneira (sanitas A.C.)Sanita tipo WCS e WCL
Especificações 
•	Assento e tampa confortáveis
•	 Limpeza fácil da estrutura
•	Triturador e bomba de descarga (60 dB 

(A)) super silenciosos
•	 Facas do triturador de aço inox
•	Bomba de descarga de alto rendimento
•	Baixo consumo de água
•	Disponível em A.C. e D.C.
•	 Fornecida com um painel de controlo 

electrónico à prova de água (tipo D.C.) 
ou botoneira pneumática (tipo A.C.)

•	 Fácil instalação e manutenção

Consulte a página seguinte (tabela) para 
mais especificações.
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WCP

SMT02

WCPS

SMT02S

SMT

WCP

Especificações SMTO212 SMTO224 SMTO2S12 SMTO2S24

Voltagem (V) 12 V 24 V 12 V 24 V

Voltagem (A) 25 A 12.5 A 25 A 12.5 A

Tipo de controlo Painel Painel Botoneira Botoneira

Ø de descarga Ø 19 mm Ø 19 mm Ø 19 mm Ø 19 mm

Ø de alimentação Fêmea G3/4 Fêmea G3/4 Fêmea G3/4 Fêmea G3/4

Especificações WCP12 WCP24 WCPS12 WCPS24

Voltagem (V) 12 V 24 V 12 V 24 V

Voltagem (A) 25 A 12.5 A 25 A 12.5 A

Tipo de controlo Painel Painel Botoneira Botoneira

Ø de descarga Ø 19 mm Ø 19 mm Ø 19 mm Ø 19 mm

Ø de alimentação Fêmea G3/4 Fêmea G3/4 Fêmea G3/4 Fêmea G3/4

SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

Sanita compacta tipo WCP
As especificações são idênticas às das sanitas VETUS SMTO, com 
excepção da caixa de controlo que se encontra montada no 
exterior da sanita, mantendo-a o mais compacta possível.

Sanitas marítimas eléctricas

Sanita tipo SMTO
Os tipos SMTO2 são uma das mais pequenas e leves sanitas  
eléctricas do mercado.

Especificações
•	Assento e tampa confortáveis
•	Estrutura de fácil limpeza
•	Triturador e bomba de descarga 

(60 dB (A)) super silenciosos
•	 Facas do triturador em aço inox
•	Bomba de descarga de alto 

rendimento
•	Baixo consumo de água
•	 Fornecida com um painel de controlo 

à prova de água (tipo SMTO2) ou 
botoneira (tipo SMTO2S)

•	 Fácil instalação
•	Manutenção simples

Especificações
•	Assento e tampa confortáveis
•	Estrutura de fácil limpeza
•	Triturador e bomba de descarga 

(60 dB (A)) super silenciosos
•	 Facas do triturador em aço inox
•	Bomba de descarga de alto 

rendimento
•	Baixo consumo de água
•	 Fornecida com um painel de controlo 

à prova de água (tipo WCP) ou 
botoneira (tipo WCPS)

•	 Fácil instalação
•	Manutenção simples
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Todas as sanitas VETUS são equipadas com uma bomba eléctrica, a qual tritura e evacua os detritos numa única acção. 
Este poderoso triturador assegura uma confortável estada a bordo.

SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

Painéis de controlo para sanitas náuticas Botoneiras náuticas para sanitas

Controlos electrónicos para sanitários

Painel de controlo sanitário
Pré-programado, conforto ao toque de um botão
•	As dimensões do painel são 72 x 72 mm 
•	Profundidade de aplicação 21 mm
•	Completo, incluindo 1.5 m de cabo
•	O painel é adequado para sanitas de 12 e 24 V VETUS WCP, 

WCS e SMTO
•	À prova de água, IP65
•	O painel tem três funções 

- descarga ECO (± 1.2 litros) 
- Descarga NORMAL (± 2.2 litros) 
- Descarga para vaso

Interruptor de controlo
•	As dimensões do corpo são 45 x 75 mm 
•	Profundidade de aplicação 40 mm   
•	Kit de instalação incluindo cabo de 3 m de comprimento
•	O painel é adequado para sanitas SMTOS e WCPS em  

12 ou 24 V
•	À prova de água, IP65
•	O interruptor tem 2 funções 

- enchimento 
- evacuação

As sanitas modelos HATO e SMTO são fornecidas com uma botoneira ou um painel de controlo. Verifique as especificações 
para a escolha ideal. O painel e a botoneira não podem ser encomendados separadamente. 

Modelos 120/230 v Modelos 12/24 v

1. Entrada de águas limpas
2. Descarga de águas residuais
3. Grelha de protecção
4. Facas
5. Motor do triturador
6. Bomba de descarga
7. Vaso sanitário em porcelana

1. Entrada de águas limpas
2. Descarga de águas residuais
3. Facas
4. Motor do triturador
5. Vaso sanitário em porcelana
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SAPRO

SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

Sani-processor

Processador de alto rendimento compacto tipo sani para águas residuais e 
potáveis
Principalmente em embarcações de grande dimensão, muitas vezes os proprietários desejam instalar sanitários de luxo, com as 
suas cores e estilo preferidos, tal como em sua casa. De modo a satisfazer estes requisitos, a VETUS desenvolveu o 
Sani-Processor, com um triturador eléctrico e uma bomba, de modo a que possa ser utilizada uma sanita como as de casa, a bordo. 
O Sani-Processor pode ser facilmente ligado a uma sanita, através de um tubo com diâmetro de 102 mm (com uma inclinação 
mínima de 50 mm por cada metro). Quando a sanita é descarregada, o Sani-Processor recolherá o conteúdo, tritura-o e 
bombeia o resultante para um reservatório sanitário ou directamente borda-fora, através de um tubo com apenas 19 mm de 
diâmetro. O processo demora entre 10 a 30 segundos e funciona praticamente sem ruído. Caso se dê um bloqueio, a unidade 
pode ser facilmente limpa removendo a tampa de inspecção. 
Os tubos de ligação devem ser anti odor. Recomendamos a utilização 
de tubos sanitários VETUS tipo SAHOSE.

Especificações técnicas
•	Disponível em 12 ou 24 volts CC ou 230 Volt/50 Hz ou 

120 Volt / 60 Hz
•	Diâmetro do triturador: 98 mm
•	Consumo de potência nominal: aproximadamente  

370 W (12V), 435 W (24V), 580 W (110V), 400 W (230V)
•	Dimensões: 420 x 120 x 360 mm (c x l x a)
•	 Tubo da sanita para o Sani-Processor:  

Ø 102 mm, comprimento máximo 4 m
•	 Tubo do Sani-Processor para suporte do reservatório:  

Ø 19 mm, comprimento máximo 20 m
•	O reservatório de retenção pode ser posicionado no 

máximo 4 m acima do Sani-Processor
•	 Ligações do lavatório/bidé: Ø 40 mm 
•	 Peso: 4,8 kg
•	Capacidade da bomba: aprox. 50 L/min a uma  

altura de 4 m
•	 Temperatura máxima admissível da água: 35°C

1. Ligação do tubo Ø 102 mm (SLVBR100K)
2. Ligação do tubo Ø 40 mm (SLVBR40K ou HA3060)
3. Ligação do tubo HA1338 

1. Ligação da sanita, 102 mm Ø
2. Grelha de protecção
3.  Ligações para descarga de água: macho Ø 19 mm 

e fêmea Ø 25/28/32 mm
4.  Ligação para respiro, 19 mm Ø
5.  Ligação para lavatório / bidé, 40 mm Ø
6.  Ligação para lavatório ou chuveiro, 40 mm Ø
7.  Facas (triturador)
8.  Motor do triturador eléctrico
9.  Bomba de descarga
10.  Interruptor de nível
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Sani-processor

GWDS

Sani-processor

SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

Especificações técnicas
•	Disponível em 12 ou 24 volts CC ou  

230 Volt/50 Hz ou 120 Volt/60 Hz
•	Consumo de potência nominal: 

aproximadamente 340 W (12V),  
350 W  (24V), 600 W (120V), 250 W (230V)

•	Dimensões: 300 x 165 x 145 mm (c x l x a)
•	Capacidade da bomba: aprox. 44 L/min
•	Descarga para o reservatório  

de retenção: Ø 19 mm
•	 Ligações de entrada do chuveiro ou 

lavatório: Ø 32 ou 40 mm 
•	Peso: 3,5 kg
•	Temperatura máxima admissível  

da água: 35°C

Sistema de descarga para água potável
Em muitos barcos é impossível descarregar a água utilizada no duche ou no lavatório para o tanque de águas residuais. Nestes 
casos, o sistema de descarga de água potável Vetus (GWDS) é a resposta. O GWDS é composto por uma caixa estanque com uma 
bomba de descarga e um interruptor de nível automático. A bomba é muito silenciosa. Na linha de descarga existe uma válvula 
anti-retorno. O topo do conjunto GWDS deve estar, pelo menos, 6 cm abaixo da descarga do chuveiro ou do lavatório. 
O reservatório de águas residuais pode ser posicionado até 4 metros acima da unidade GWDS ou até 20 metros afastado deste. 
Em vez de bombear as águas residuais para o reservatório de retenção, também pode ser descarrega-la directamente borda-fora. 
Se o sistema ficar entupido, a cobertura da caixa pode ser facilmente removida para eliminar bloqueios.

Adaptadores (1) HA1338 e (2) HA3060 são 
apresentados na página 138.

1. Ligação para chuveiro ou lavatório Ø 40 mm 
2. Interruptor de nível
3. Bomba de descarga
4. Motor eléctrico
5. Ligação para lavatório, Ø 32 ou 40 mm 
6. Respiro
7. Ligação para descarga de águas residuais: 

macho Ø 19 mm 
8. Ligação para ar condicionado, Ø 12 mm
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ATANK

Reservatórios rígidos para águas residuais

SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

Dimensões: mais ou menos 2%

Especificações
•	O reservatório é apropriado para águas residuais, água potável ou diesel  

(até 100 °C)
•	Use o mesmo código para um reservatório de águas residuais, reservatório de água 

potável ou de diesel,
•	A espessura de parede de ?? mm impede a permeabilidade de odores e deformação 

do reservatório
•	Disponível com capacidades de 42, 61, 88, 110, 137, 170, 215, 335 e 390 litros. 
•	Cor: Azul claro translúcido

Reservatório básico tipo ATANK
Esta nova gama de reservatórios de parede espessa é feita de polietileno linear 
de alto grau, que é completamente impermeável aos odores da água residual. A 
construção dos reservatórios é realizada sem recurso a soldadura e, portanto, nunca 
apresenta fugas. O nível do conteúdo pode ser visto do exterior para facilitar a 
verificação.

A gama ATANK é também adequada para água potável ou combustível diesel. Os 
tanques são fornecidos com rótulos que são usados para especificar o conteúdo 
do reservatório (águas residuais, água potável ou diesel). Quando rotulados para 
águas residuais e com o novo tipo de tampa de inspecção ILT montada, todos os 
reservatórios cumprem os requisitos da norma ISO 8099. 
Os reservatórios são fornecidos sem acessórios e, portanto, estes podem ser 
instalados onde bem entender. Os acessórios podem ser encontrados no catálogo da 
VETUS e podem ser usados para todos os reservatórios.

Tipo Adequado para Capacidade

ATANK42 Águas residuais, água potável ou combustível diesel 42

ATANK61 Águas residuais, água potável ou combustível diesel 61

ATANK88 * Águas residuais, água potável ou combustível diesel 88

ATANK110 Águas residuais, água potável ou combustível diesel 110

ATANK137 * Águas residuais, água potável ou combustível diesel 137

ATANK170 * Águas residuais, água potável ou combustível diesel 170

ATANK215 * Águas residuais, água potável ou combustível diesel 215

ATANK335 * Águas residuais, água potável ou combustível diesel 335

ATANK390 * Águas residuais, água potável ou combustível diesel 390

*Fornecido com um deflector como elemento de construção padrão
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BTANKC

WW25WH

WW..W

Reservatórios rígidos para águas residuais

As dimensões da altura incluem as ligações

SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

Dimensões: mais ou menos 2%
As dimensões da altura incluem os conectores

Dimensões: mais ou menos 2%

25 Litros

40 Litros

60 Litros

80 Litros

Reservatórios rígidos para águas residuais
Os materiais de polietileno de alta qualidade utilizados são os mesmos que os utilizados em 
todos os outros reservatórios rígidos VETUS e encontram-se disponíveis com capacidades 
de 25, 40, 60 ou 80 litros. A posição do flutuador do reservatório, incluindo um manómetro 
SAE com 5 orifícios encontram-se incorporados no design dos reservatórios. O sensor de 
nível do reservatório deve ser encomendado separadamente, tendo que se realizar o corte 
no reservatório. Estes reservatórios diminuirão consideravelmente o tempo de instalação!

Os reservatórios são fornecidos com purga de Ø 19 mm, ligação orientável de Ø 38 mm 
com descarga para sucção das águas residuais. É fornecido um orifício de Ø 42 mm para a 
instalação de um encaixe de entrada, tipo RT..B. Este deve ser encomendado em separado 
de acordo com o diâmetro do tubo de entrada. Se necessário, podem-se instalar ligações 
de entrada adicionais. Estes reservatórios são fornecidos completos com uma tampa de 
inspecção instalada. Fornecidos com identificação ISO 8099.

Estes reservatórios são fornecidos com 
ligações e tampa de inspecção.

Reservatório de montagem na antepara tipo WW
Estes reservatórios encontram-se disponíveis em 3 dimensões, com capacidades de aproximadamente 
25, 60 ou 80 litros. Os reservatórios são fabricados em polietileno impermeável a odores e o nível de 
líquido pode ser visualizado do exterior. São fornecidos completos com os seguintes componentes 
instalados:
•	Tubo de sucção com ligação curva para tubo de Ø 38 mm para ligação ao convés
•	 Ligação de tubo curvo, Ø 38 mm, para descarga
•	Tampa de inspecção
•	 Ligação de tubo curvo, Ø 19 mm, para ventilação do tanque (respirador)

As ligações de entrada curvas podem ser adquiridas separadamente; verificar a lista de preços. 
O reservatório dispõe de um orifício para ligar o encaixe de entrada. Estes reservatórios são para 
instalação sob o convés, abaixo da linha de água. Quando permitido, o conteúdo do reservatório pode 
ser esvaziado, por gravidade, no mar, sem ajuda da bomba. Simplesmente abra a válvula para 
esvaziá-lo. Fornecido com identificação ISO 8099.

Estes reservatórios são fornecidos com ligação e tampa de inspecção.  
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WWS

TANKV

42 Litros

61 Litros

88 Litros

120 Litros

Capacidade
(aprox.)

Dimensões
(aprox.)

Altura 
cheio
(aprox.)

55 litros 68 x   78 cm 25 cm

70 litros 78 x   78 cm 27 cm

100 litros 79 x 100 cm 27 cm

160 litros 79 x 142 cm 27 cm

220 litros 74 x 204 cm 27 cm

100 litros (∆) 117 x 149 cm 24 cm

As dimensões da altura incluem as 
ligações

SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

Reservatório completo tipo WWS
Os reservatórios são construídos em polietileno impermeável a odores. O sistema é fornecido 
completo com uma bomba de águas residuais VETUS tipo EMP (12 ou 24 V), uma tampa 
de inspecção, um sensor de nível (12 ou 24 V devem ser encomendado em separado), um 
tubo de sucção com ligação curva para tubo de Ø 38 mm para descarga em terra, duas fitas 
de fixação e uma ligação de Ø 19 mm para o respiro. As ligações curvas para a entrada de 
águas residuais devem ser encomendadas em separado); ver a lista de preços. O reservatório 
dispõe de um orifício para ligar o encaixe de entrada. Estes sistemas para águas residuais 
são concebidos para poupar espaço e tempo de instalação e encontram-se disponíveis 
com capacidades de 42, 61, 88 ou 120 litros. Todas as ligações de entrada e de descarga 
encontram-se na parte superior do reservatório. Fornecido com identificação ISO 8099. 
O modelo WWS não só é adequado para armazenar águas “residuais”, como também para 
águas “domésticas”.

“Ready to go”

Os reservatórios flexíveis VETUS para águas residuais são 
construídos da mesma forma que os reservatórios flexíveis para 
água potável, contudo, o material utilizado é adequado para 
armazenar águas residuais e é estanque a odores.

1. 2 ligações curvas Ø 38 mm. 
(fornecidas com o reservatório)

2. Ligação curva para respiro Ø 16 mm, 
já montada.

3. purgador Ø 16 mm 
4. Purgador curvo para válvula anti-

sifonamento. Quando necessitar de 
descarregá-lo através da tampa de 
convés, encontra-se disponível uma 
ligação de Ø 38 mm, verifique a lista 
de preços.

A altura quando cheio é de aprox. 30 cm

Reservatórios rígidos para sanitários e águas residuais

Reservatórios rígidos para águas residuais

Todos os reservatórios são fornecidos com uma bomba, um sensor de nível 
ultra-sónico e ligações.
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NSF
NSFS

TFRESH

NSFCAN NSFCANS

NOVO
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Acessórios para sistemas de águas residuais

Os reservatórios de águas residuais necessitam de uma linha de 
ventilação!
A entrada de ar fresco para o interior dos reservatórios, reduz o crescimento 
de bactérias anaeróbicas e a formação de gases explosivos de putrefacção.

Através da linha de ventilação podem-se libertar odores desagradáveis. Isto 
pode-se prevenir, instalando um filtro anti odor Vetus na linha de ventilação. 
O elemento deste filtro tem um material especial absorvente de odores. 
O filtro é de fácil instalação. O modelo NSF encontra-se disponível com 
ligações para tubo de ventilação de Ø 16, 19, 25 ou 38 mm. O tubo especial 
para águas residuais VETUS, fabricado em PVC reforçado é o adequado para 
a linha de ventilação. O elemento filtrante deve ser substituído uma vez por 
ano.

Elementos de filtro de carbono de substituição:
NSF16FES (pequeno) e NSF16FE (grande). Consulte a lista de preços.

O modelo NSFS é adequado
para tubos de Ø 16 mm.
Dimensões: c x l x a:
107 x 111 x 111 mm.

Dimensões: c x l x a:
148 x 150 x 162 mm.

Filtros anti odor para reservatórios de águas 
residuais tipo NSF

Elemento filtrante anti odor tipo NSFCAN 

O “NSFCAN” é um filtro plástico com carvão activado e grânulos especiais de 
gel. A combinação de grânulos de gel de carbono proporciona uma dupla 
função revolucionária.

Os filtros de carbono tradicionais perdem eficiência devido à humidade 
e à condensação. Os grânulos de gel deste novo elemento absorvem a 
humidade, de modo a que não haja perda de eficiência.

O NSFCAN em resumo
•	Adequado para novos e para filtros já existentes VETUS tipo NSF e FTR470
•	O elemento filtrante tem dupla função, este tem carbono activo e grânulos 

especiais de gel
•	Clinicamente provado: absorção aumentada quando comparado com os 

tradicionais filtros anti odor de carbono
•	A cobertura é transparente, permitindo uma fácil verificação quanto à 

saturação do gel e à substituição do elemento
•	A versão mais pequena do tipo NSFCANS pode ser usada com filtros  

No-Smell NSFS

Um sistema de águas residuais sem odores é agora possível!

O TankFresh é um concentrado anti bacteriano totalmente orgânico que 
dissolve as fezes sem emitir quaisquer odores. Contrariando outros produtos 
(químicos) que frequentemente disfarçam os odores, o TankFresh influencia 
o nível de bactérias existentes no reservatório durante um largo período 
de tempo. Os especialistas da VETUS têm demonstrado através de testes 
exaustivos, que um sistema de águas residuais bem desenvolvido e utilizando 
TankFresh funciona praticamente inodoro. 
•	Concentrado de alta potência fornecido numa embalagem de 500 ml  
•	Uma embalagem é suficiente para tratar os odores de uma temporada 

náutica completa
•	Completamente orgânico, só tem ingredientes naturais
•	Comprovada redução de odores no reservatório

Há muitos mitos sobre prevenção de odores nos sistemas de águas residuais 
a circular nos pontões e na Internet. Frequentemente, os componentes do 
sistema são apontados como sendo a fonte e a solução para os problemas 
que têm um efeito adverso sobre odores.
No entanto, de modo a evitá-lo, os especialistas da VETUS prepararam um 
guia com conselhos para a manter o seu sistema de águas residuais sem de 
odores. 
Caso siga este guia, garantimos um sistema de águas residuais inodoro!

Tank Fresh

Granulado especial 
de absorção de 

humidade 

Carbono activado 
de absorção de 
odores
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VRF56A

SENSORA

WWCP

EMP140

SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

Águas residuais / bomba de esgoto, tipo EMP140
Adequado para bombear águas residuais “sujas” e “domésticas”, esta versão
mais recente da popular bomba de águas residuais VETUS é agora fornecida
com ligações rotativas para tubos. As possibilidades de ligação são largamente
aumentadas e o tempo de instalação pode ser reduzido. Em comum com modelos 
anteriores, esta nova bomba também apresenta válvulas bico de pato fiáveis.  
A bomba é auto-aspirante e está disponível em versões de 12 ou 24 Volts.

Características 
•	Capacidade: 27 l/min a uma altura de elevação de 0 m
•	 Ligações para tubo: 38 mm Ø
•	Peso: 7 kg
•	Altura máx. de sucção: 3 m
•	Altura máx. de débito: 5 m
•	Consumo de energia: 

- 6A (12 V) 
- 4A (24 V)

Válvula de ventilação, activada por vácuo, tipo VRF
Se um reservatório de águas residuais estiver a ser esvaziado, através de uma 
potente estação de bombagem, em terra, é possível que a admissão de ar através 
da linha de ventilação faça com que o reservatório se deforme. De modo a 
evitá-lo, esta válvula VETUS tipo VRF abrir-se-á automaticamente com o incremento 
do vácuo, o que permite a entrada de ar no reservatório. O modelo VRF 56 tem 
uma área de fluxo livre com mais de 1100 mm2 e cumpre os requisitos da norma 
ISO 8099. O orifício no tanque deve ser de Ø 56 mm, o qual é do mesmo diâmetro 
do orifício de um tubo de descarga. Esta válvula é um factor de segurança 
indispensável no caso da conduta de ventilação ser de diâmetro inferior a Ø 19 mm, 
ou para reservatórios com mais de 400 litros, uma conduta de ventilação inferior 
a Ø 38 mm. Ao utilizar esta válvula, evita-se a necessidade de encaixar uma 
conduta de ventilação de diâmetro superior, poupando assim, dinheiro e espaço, 
cumprindo a norma 8099. Esta válvula sendo fabricada em materiais sintéticos, é 
à prova de corrosão.

Sensor de nível ultra-sónico
O sensor de nível ultra-sónico VETUS, SENSORA não tem contactos e mede 
o nível do fluido em qualquer tipo de reservatório. Para mais informações e 
para outros sensores de nível verifique a página 107.

Sensores para reservatórios de águas residuais

Painel de controlo tipo WWCP
Este painel de controlo de águas residuais faz uma gestão total do sistema do 
reservatório de retenção. Indica o nível do conteúdo no tanque e controla a 
descarga da bomba, tanto automática como manualmente. O painel encontra-se 
ligado a um sensor de nível VETUS no reservatório. Através de LEDs, indica 
quando o reservatório se encontra 25%, 50%, 75% ou 100% cheio. Quando o 
reservatório se encontra totalmente cheio, o LED pisca. O painel dispõe de um 
dispositivo de segurança, que impede a activação da bomba acidentalmente 
ou sem permissão. Assim que se introduz o código correcto, a bomba pode ser 
operada de forma totalmente automática ou manual. Se a função “auto” for 
seleccionada, a bomba descarregará automaticamente o reservatório assim 
que este estiver totalmente cheio. O painel dispõe de um interruptor de 
descarga que pode ser ligado a um relé no circuito de controlo da sanita. 
Como tal, caso o reservatório se encontre cheio e assim permanecer, é possível 
impedir que a sanita seja descarregada. O painel também pode ser ligado a 
uma válvula de esfera controlada remotamente que abrirá antes do início de 
funcionamento da bomba. Neste caso, um LED indica quando a válvula se 
encontrar fechada. Assim que o reservatório estiver vazio, a bomba desliga-se 
automaticamente, de modo a evitar que funcione a seco. Para evitar a 
activação e desactivação devido aos movimentos do barco, o reservatório deve 
permanecer no nível máximo durante algum tempo antes da bomba entrar 
em funcionamento. O Painel de controlo de águas residuais é fornecido sem 
bomba, válvula ou sensor de nível.

Características
•	Consumos de energia: 12 ou 24 V
•	Painel em standby: 4 mA
•	Bomba eléctrica: 10 A máx
•	Válvula de esfera controlada  

remotamente: 5 A máx
•	Alarme externo: 1 A máx
•	 Sensor de nível a ligar: 

VETUS tipo WWSENSORA ou SENSORA
•	Dimensões do painel: 85 x 85 mm
•	Profundidade de aplicação: 40 mm
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FTRT BTKIT

BV11/2L

HA3060
HA1338

WWHOSEA

SAHOSE

ILT

Acessórios para reservatórios de águas residuais

Adaptadores sintéticos para tubos tipo HA
Os adaptadores sintéticos para tubos podem ser cortados à medida. O de maior 
diâmetro é ideal para ligar os tubos.

Tubo sanitária anti odor impermeável tipo SAHOSE
Especialmente recomendado para o transporte de resíduos biológicos, por ex., em
combinação com instalações sanitárias (marítimas). Fabricados em borracha SBR com 
uma camada interior em tecido sintético e espiral de aço. Resistente a temperaturas 
entre - 40°C e + 70°C. Disponível em bobinas de 20 m. 
Para uma visão geral completa das mangueiras consulte as páginas 158 - 159.

Imprescindível para reservatórios de 
águas residuais (águas “negras”)

Tubo de águas residuais tipo WWHOSEA
Fabricado em PVC, branco, com espiral em aço no seu interior. Adequado para 
temperaturas entre - 5°C e + 65°C. 
Disponível em bobinas de: 30 m – Ø 8 mm a 38 mm e Ø 10 m – 45 mm.

NOVO

SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

 Código Diâmetro 
Interno

Diâmetro 
externo Peso Pressão

máxima
Raio da
Curvatura

WWHOSE16A 16 mm 5/8” 22 mm 0,23 kg/m 6 bar 35 mm

WWHOSE19A 19 mm 3/4” 26 mm 0,32 kg/m 5 bar 50 mm

WWHOSE25A 25 mm 1” 33 mm 0,53 kg/m 5 bar 60 mm

WWHOSE38A 38 mm 11/2” 47 mm 0,80 kg/m 4 bar 90 mm

WWHOSE45A 45 mm 1¾” 55 mm 1,10 kg/m 3 bar 105 mm

 Código Diâmetro 
Interno

Diâmetro 
externo Peso Pressão

máxima
Raio da
Curvatura

SAHOSE16   16 mm 5/8”   26 mm 0,45 kg/m 3 bar 50 mm

SAHOSE19   19 mm 3/4”   29 mm 0,55 kg/m 3 bar 65 mm

SAHOSE25   25 mm 1”   36 mm 0,72 kg/m 3 bar 75 mm

SAHOSE38   38 mm 11/2”   48 mm 1,15 kg/m 3 bar 100 mm

SAHOSE102 102 mm 4” 115 mm 3,86 kg/m 3 bar 250 mm

Ligações curvas
Curvas sintéticas, apropriadas para reservatórios flexíveis VETUS 
(código FT) ou para reservatórios rígidos (código RT). Apropriado 
para tubos com diâmetros internos de Ø 13 mm, 16 mm, 19 mm,  
25 mm ou 38 mm. Orifício necessário: Ø 42 mm para reservatórios 
flexíveis e Ø 43 mm para reservatórios rígidos.

Kit de instalação
Composto por
•	2 fitas de fixação
•	1 tampa de inspecção
•	1 chave

Válvula de esfera BV11/2 com olhal
Em muitos países, por imperativo legal, as saídas das sanitas 
ou reservatórios de retenção têm de se poder trancar 
para impedir a descarga acidental de águas residuais 
nas marinas. Estas válvulas de esfera em aço 
inoxidável (AISI 316) com rosca de G1½, 
podem-se trancar com um cadeado caso 
necessário. O cadeado não faz parte do 
fornecimento.

Com um diâmetro de 120 mm, 
a abertura facilita a inspecção 
e limpeza do reservatório. 
Graças ao design flange-no-
anel, a abertura de inspecção 
pode ser aberta facilmente, 
mesmo depois de estar fechada 
durante muito tempo.
Mais informações na 
páginas 125 e 133

Abertura de inspecção  
universal inovadora do tipo ILT  
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Acessórios para reservatórios de águas residuais

*Encomendado separadamente

SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

 Código MV12A MV24A MV24B

Voltagem 11-13 VDC 18-24VDC 20-24VDC

Voltagem de trabalho 1000±10% mA 
@12VDC

500±10% mA 
@24VDC

2000±5% mA 
@24VDC

Amperagem estática 50±5 mA 25±5 mA 60±5 mA

Abertura e fecho Sim

Força máx. de operação 40 Nm 220 Nm

Electric over-torque Sim

Chave de acionam. manual Chave hexagonal Chave inglesa

Temp. ambiente (Celsius)  -20° to +45°

Certificação ISO8846 Sim

Painéis de controlo* MV12A MV24A MV24B

ELVPAN12 Ja -

ELVPAN24 - Ja

WWCP Ja Ja

Tipo G (ISO 228) DN H1 H2 L Peso

MV12A1/2 MV24A1/2 1/2” 15 22.5 42 72 1.9 kg

MV12A3/4 MV24A3/4 3/4” 20 22.5 48 80 2.1 kg

MV12A1 MV24A1 1” 25 30 55 85 2.5 kg

MV12A11/4 MV24A11/4 1 1/4” 32 36.5 60 105 3.1 kg

MV12A11/2 MV24A11/2 1 1/2” 38 40 70 113 3.8 kg

MV24B2 2” 50 46.5 85 132 7.4 kg

Código Comprimento Ø do tubo Ângulo

WTS37038S 370 mm 38 mm recto

WTS78038S 780 mm 38 mm recto

WTS37038B 370 mm 38 mm ângulo recto

WTS78038B 780 mm 38 mm ângulo recto

Válvulas de duas vias remotamente controladas tipo MV
Estas válvulas motorizadas permitem a abertura ou o fecho eléctrico de qualquer 
macho remotamente. As válvulas podem ser abertas ou fechadas em aproximadamente 
12-25 segundos.

Características
•	Válvulas de esfera em aço inox (AISI 316)
•	As válvulas são resistentes a gasolina e a gasóleo
•	A rosca G cumpre a ISO 228-1 e ISO 9093-1
•	Motores potentes com uma força máxima de 40Nm ou 220Nm
•	Protegidos contra ignição
•	A carcaça do actuador cumpre IP67, alumínio fundido revestido a pó
•	Accionamento manual simples

Kit respiro anti-sifonamento
Respiros, adequado para tubo de  
Ø 38 mm, de plástico. Fornecido com 
passa cascos, abraçadeiras e 2 metros 
de tubo. Outros tipos disponíveis,  
ver páginas 96 e 97.

Válvula de esfera de  
3 vias
Fabricada em plástico, Ø 38 mm.

Tubos de descarga para reservatórios 
rígidos de águas residuais
Tanto para os reservatórios de águas residuais “residuais” e/ou 
“domésticas”, a VETUS pode fornecer tubos de descarga, com as 
seguintes características:
•	Para bombas de membrana operadas electricamente ou manual ou 

ligação directa ao convés
•	Com ligações rectas ou curvas de Ø 38 mm 
•	Com um comprimento de tubo de 370 ou 780 mm (o qual pode ser 

cortado conforme necessário)

Ligação em y
Fabricada em plástico,
Ø 38 mm.
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3 anos de garantia
(de acordo com as condições de garantia e manutenção VETUS)

SISTEMAS DE MANOBRAS
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A influência do vento
A força aplicada ao barco pelo vento é determinada pela 
velocidade do vento, ângulo do vento e a área de exposição 
lateral ao Vento da embarcação. Se o vento soprar em ângulo 
recto ao barco, esta pressão é mais difícil de contrapor. No 
entanto, isto é frequentemente o caso e como grande parte 
das superestruturas dos barcos são bastante aerodinâmicas, é 
geralmente aplicado um factor de redução de  
0,75 no cálculo da pressão do vento.

A força de propulsão
A força de propulsão é a verdadeira medida de utilidade de 
um propulsor de proa e não a força de um motor eléctrico ou 
hidráulico em kW ou HP. A força de propulsão nominal é a 
combinação da potência do motor, do formato do hélice e das 
perdas de eficiência dentro do túnel. Os propulsores de proa 
eléctricos VETUS têm uma propulsão muito elevada, entre 17 e 
23 kgf por kW. A força de propulsão necessária para contrariar 
o efeito do vento é agora calculada dividindo o momento de 
viragem pela distância (b) entre o centro do túnel do propulsor 
de proa e o eixo do barco. Nota: quando mais á proa se conseguir 
instalar o hélice, maior binário se obtém.

Como escolher o propulsor de 
proa e popa correcto 

O momento de viragem
O momento de viragem é calculado multiplicando a força do 
vento pela distância (A) entre o centro de esforço do vento 
e o centro de rotação do barco. No sentido de simplificar um 
pouco: para a grande maioria dos barcos um princípio básico 
pode ser aplicado em que o momento de viragem é calculado 
multiplicando a força do vento por metade do comprimento total 
do barco.

SISTEMAS DE MANOBRAS

Painel de controlo s/ fios,
ver página 177 

Hélices de proa,
ver página 164 

Túneis,
ver página 179

Painel easy docking,
ver página 174

Painel de controlo s/ fios,
ver página 176

Interrruptores para,
baterias

ver página 218

Centros de esforço rotacional

Ponto de eixo
Ponto de ataque 
Força do vento Força de propulsão

Força do vento
Beaufort Descrição Velocidade do

vento m/s
Pressão do vento
N/m2 - (kgf/m2)

4 Brisa moderada 5,5 a 7,9 20 a 40 - (2,0 a 4,1)

5 Brisa fresca 8,0 a 10,7 41 a 74 - (4,2 a 7,5)

6 Brisa forte 10,8 a 13,8 75 a 123 - (7,7 a 12,5)

7 Vento forte 13,9 a 17,1 125 a 189 - (12,7 a 19,2)

8 Vento muito forte 17,2 a 20,7 191 a 276 - (19,4 a 28,2)
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O propulsor de proa VETUS mais adequado para este barco em particular é o modelo 45 kgf (25 kgf no caso de Beaufort 4 e 
75 kgf no caso de Beaufort 6). Considere que o desempenho efectivo de um propulsor de proa varia conforme o barco, tal 
como o peso, a forma da secção abaixo de água e o posicionamento do propulsor de proa vão ser sempre factores variáveis. 
Como princípio básico, pode ser assumido que o propulsor de popa pode ser “um modelo mais pequeno” que o modelo do 
propulsor de proa, conforme foi calculado. Neste caso, um propulsor de popa de 35 kgf será o modelo correcto.

25 kgf
35 kgf
45 kgf
55 kgf
60 kgf
75 kgf
95 kgf
125 kgf
160 kgf
220 kgf
230 kgf*
285 kgf*
310 kgf*
410 kgf*
550 kgf*
* Disponível apenas como hélice de proa hidráulico

6
20

8
26

10
33

12
39

14
46

16
52

18
59

20
66

22
72

24
79

26
85

28
92

30
98

32
105

34
112

.....

.....
43
141

SISTEMAS DE MANOBRAS

Transmissor 
e receptor,

ver página 176

Interruptores para
baterias,

ver página 218 

Hélices de popa,
ver página 181

Hélices de proa
protegidos contra 

ignição,
ver página 171

Exemplo de cálculo
O barco tem um comprimento total de 11 m e uma área de exposição lateral ao vento de 18 m2. É necessário que a proa possa 
ser facilmente controlada quando a força de vento Beaufort 5 se aplica. A força média de vento, Beaufort 5, é pressão do 
vento: r = 41 a 74 N/m2, i.e. p (média) = 60 N/m2.

O binário necessário apresenta:
T = pressão do vento x área lateral de exposição ao vento x factor de redução x distância ao centro de esforço, 
(= aprox. metade do comprimento do barco)
T = 60 N/m2 x 18 m2 x 0,75 x 11 m = 4455 Nm
    2

A força de propulsão necessária é calculada conforme se segue:

F  =        torque           =   4455 Nm   =  420 N (42 kgf)  Distância entre o centro do propulsor de  10,5 m  
   De proa e o eixo 10,5 m Ponto do barco
        (com a popa como eixo do barco)

metros:  
Feet:

Tabela de selecção força – comprimento do barco
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APRESENTAÇÃO DA PROA 

BOW12512D 
BOW12524D 
BOW16024D 
consulte a página 168-169

BOW22024D 
BOW28548D 
consulte a página 170

BOW2512D  
BOW3512D  
consulte a 
página 166-167

Propulsores de proa
(eléctricos)

BOW4512D 
BOW5512D  
BOW5524D  
BOW6012D  
BOW6024D  
consulte a 
página 166-167

BOW7512D 
BOW7524D 
BOW9512D 
BOW9524D 
consulte a 
página 168-169

Propulsores de 
proa com “ignição 
protegida”

BOW2512DI 
consulte a página 171

BOW3512DI 
consulte a
página 171
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DA VETUS
Propulsores de 
proa com “maior 
autonomia”

Rimdrive

Propulsores de popa

  BOW954DE 
BOW1254DE  
BOW1604DE  
BOW2204DE  
consulte a página 172

RD125 
RD160  
consulte a
página 173

STERN110P 
STERN125P 
STERN150P 
STERN185P 
STERN250P 
STERN300P 
STERN400P 
consulte a página 180

SDKIT150 
SDKIT185 
SDKIT250 
SDKIT300 
consulte a página 181

BOW410HM 
BOW550HM 
consulte a página 184

Propulsores hidráulicos de proa e popa 

BOW55HMD 
BOW95HMD 
BOW160HMD 
BOW230HMD 
BOW310HMD 
BOW410HM 
BOW550HM 
consulte a página 183

Propulsores hidráulicos retrácteis de proa e popa

BOW7512D 
BOW7524D 
BOW9512D 
BOW9524D 
consulte a 
página 168-169

BOW3512DI 
consulte a
página 171

BOW..VRT 
consulte a página 185
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BOW2512D

BOW3512D

BOW5512D

BOW4512D

BOW6012D

BOW5524D

BOW6024D

SISTEMAS DE MANOBRAS

Propulsores de proa (eléctricos)

Vantagens dos propulsores de proa da VETUS  
•	Uma única hélice cria menos perturbação de fluxo no túnel
•	O design exclusivo das pás da hélice da VETUS minimiza o ruído de cavitação
•	As engrenagens helicoidais minimizam o ruído de transmissão
•	O uso de um acoplamento flexível entre a peça traseira e o motor elimina a vibração
•	 Todos os sistemas Vetus usam uma peça traseira aerodinâmica para um fluxo óptimo
•	Uma hélice sintética robusta elimina a corrosão e reduz o peso
•	Os sistemas são fáceis de montar, são fornecidos com instruções claras de montagem e funcionamento
•	Os sistemas VETUS usam uma nova linha de painéis de controlo em alumínio de alta qualidade, que são intercambiáveis com os painéis mais antigos
•	 Todos os sistemas de manobra da VETUS cumprem os requisitos EMC

Tipo Força de 
propulsão

Tensão 
eléctrica Comprimento da embarcação

BOW2512D 25 kgf 12 V Indicado para embarcações de 5,5 a 8,5 metros de comprimento

BOW3512D 35 kgf 12 V Indicado para embarcações de 6,5 a 10 metros de comprimento

BOW4512D 45 kgf 12 V Indicado para embarcações de 7,5 a 11,5 metros de comprimento

BOW5512D 55 kgf 12 V Indicado para embarcações de 8,5 a 12,5 metros de comprimento

BOW5524D 55 kgf 24 V Indicado para embarcações de 8,5 a 12,5 metros de comprimento

BOW6012D 60 kgf 12 V Indicado para embarcações de 9 a 13 metros de comprimento

BOW6024D 60 kgf 24 V Indicado para embarcações de 9 a 13 metros de comprimento
Consulte a página seguinte para as 
especificações >
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Propulsores de proa (eléctricos)

Dados técnicos BOW2512D BOW3512D BOW4512D
BOW5512D / 
BOW5524D

BOW6012D / 
BOW6024D 

Propulsão, N (kgf) 250 (25) 350 (35) 450 (45) 550 (55) - 12 V 650 (65) - 12 V

600 (60) - 24 V 700 (70) - 24 V

Alimentação kW (hp) 1,5 (2) 1,5 (2) 3 (4) 3 (4) 3 (4)

Motor, D.C. reversível sim sim sim sim sim

Diâmetro do túnel, interno, mm 110 150 125 150 185

Peso excluindo o túnel, em kg 10 12 20 20 22

Voltagem, 12 Volt D.C

Consumo de corrente, A 200 205 300 350 280

Tempo de funcionamento  - contínuo, em minutos 

- máximo por hora, em minutos

4 4 4 4 5

4            4 4 4 5

Fusível principal, “lento”, A 125* 160* 250 250 200

Baterias 12 Volt D.C., min. Ah / max. Ah 1x55 / 1x70 1x55 / 1x105 1x105 / 1x200 1x105 / 1x200 1x105 / 1x145

Cabos de bateria**, comprimento total de cabos

positivos e negativos em conjunto, m / mm2 0 - 8 / 25 0-11 / 35 0-12 / 70 0-12 / 70 0-11 / 50

8-12 / 35   11-16 / 70 

Comutador principal de bateria: modelo BATSW/tipo BPMAIN 250 / 12 250 / 12 250 / 12 250 / 12 250 / 12

Voltagem, 24 Volt D.C

Consumo corrente, A 200 140

Tempo de funcionamento  - contínuo, em minutos 

- máximo por hora, em minutos

4 5

4 5

Fusível principal, “lento”, A 125 100

Baterias 12 Volt D.C., min. Ah / max. Ah 2x55 / 2x70 2x55 / 2x70

Cabos de bateria**, comprimento total de cabos 
positivos e negativos em conjunto, m / mm2

0-23 / 35 0-20 / 25

Comutador principal de baterias, modelo BATSW / tipo BPMAIN 250 / 24 250 / 24

* Este fusível é de fornecimento.

** Baseado em cabos de bateria VETUS

Dimensões  
(mm)

BOW2512D BOW3512D BOW4512D BOW5512D BOW6012D

BOW5524D BOW6024D

A 138 138 143 143 143,5

B 297 314 365 377 397

C 73 79 79 79 77

D min./max. 220 / 440 300 / 600 250 / 500 300 / 600 370 / 740

E 149 149 160 160 160

F Ø 112 112 130 130 130

G min. 110 150 125 150 185

H Ø 110 150 125 150 185
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BOW7524D

BOW7512D

BOW9524D

BOW9512D

BOW12524D

BOW12512D

BOW16024D

Propulsores de proa (eléctricos)

Tipo Força de 
propulsão

Tensão 
eléctrica Comprimento da embarcação

BOW7512D 75 kgf 12 V Indicado para embarcações de 10,5 a 15 metros de comprimento

BOW7524D 75 kgf 24 V Indicado para embarcações de 10,5 a 15 metros de comprimento

BOW9512D 95 kgf 12 V Indicado para embarcações de 12 a 17 metros de comprimento

BOW9524D 95 kgf 24 V Indicado para embarcações de 12 a 17 metros de comprimento

BOW12512D 125 kgf 12 V Indicado para embarcações de 14 a 20 metros de comprimento

BOW12524D 125 kgf 24 V Indicado para embarcações de 14 a 20 metros de comprimento

BOW16024D 160 kgf 24 V Indicado para embarcações de 16,5 a 22 metros de comprimento

SISTEMAS DE MANOBRAS

Consulte a página seguinte para as 
especificações >
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Propulsores de proa (eléctricos)

Dados técnicos
BOW7512D
BOW7524D

BOW9512D
BOW9524D

BOW12512D
BOW12524D

BOW16024D

Propulsão, N (kgf) 800 (80) 12 Volt 950 (95) 12 Volt 1250 (250) 12 Volt 1600 (160) 24 Volt

850 (85) 24 Volt 1050 (105) 24 Volt 1400 (140) 24 Volt

Alimentação kW (hp) 4,4 (6) 5,7 (8) 5,7 (8) 7 (9,5)

Motor, D.C. reversível sim sim sim sim

Diâmetro do túnel, interno, mm 185 185 250 250

Peso excluindo o túnel, em kg 26 30 37 37

Voltage, 12 Volt D.C.

Consumo corrente, A 500 610 800

Tempo de funcionamento  - contínuo, em minutos 

- máximo por hora, em minutos

2 3 3

2            3 3

Fusível principal, “lento”, A 355 425 500

Baterias 12 Volt D.C., min. Ah / max. Ah 1x120 / 1x225 1x165 / 2x145 1x220 / 2x200

Cabos de bateria**, comprimento total de cabos

positivos e negativos em conjunto, m / mm2 0 - 8 / 70 0 - 10 / 95 0 - 9 / 120

8 - 11 / 95 10 - 12 / 120 9 - 12 / 150

Comutador principal de bateria: modelo BATSW/tipo BPMAIN 250 / 12 600  / 12 600 / 12

Voltage, 24 Volt D.C.

Consumo corrente, A 280 320 450 540

Tempo de funcionamento  - contínuo, em minutos 

- máximo por hora, em minutos

3 3,5 2,5 4,5

3 3,5 2,5 4,5

Fusível principal, “lento”, A 200 200 300 355

Baterias 12 Volt D.C., min. Ah / max. Ah 2x150 / 2x143 2x105 / 2x145 2x150 / 2x165 2x165 / 4x165

Cabos de bateria**, comprimento total de cabos 
positivos e negativos em conjunto, m / mm2 

0 - 21 / 50 0 - 21 / 50 0 - 20 / 70 0 - 29 / 120

Comutador principal de baterias, modelo BATSW/tipo BPMAIN 250 / 24 250 / 24 250 / 24 600 / 24

** Baseado em cabos de bateria VETUS

Dimensões  
(mm)

BOW7512D BOW9512D BOW12512D BOW12524D BOW16024D

BOW7524D BOW9524D

A 155 209 209 209 222

B 435 443 527 500 548

C 77 77 108 108 108

D min./max. 370 / 740 370 / 470 500 / 1000 500 / 1000 500 / 1000

E 200 200 200 200 240

F Ø 135 150 150 150 185

G min. 185 185 250 250 250

H Ø 185 185 250 250 250

SISTEMAS DE MANOBRAS
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BOW28548D

BOW22024D

Propulsores de proa (eléctricos)

SISTEMAS DE MANOBRAS

Dimensões  
(mm)

BOW22024D BOW28548D

A 247 247

B 627 627

C 136 136

D min./max. 600 / 1200 600 / 1200

E 258 258

F Ø 212 212

G min. 300 300

H Ø 300 300

Tipo Força de 
propulsão

Tensão 
eléctrica Comprimento da embarcação

BOW22024D 220 kgf 24 V indicado para embarcações de 19,5 a 26 metros de comprimento

230 kgf* indicado para embarcações de 20 a 26,5 metros de comprimento

285 kgf 48 V indicado para embarcações de 22 a 29 metros de comprimento

310 kgf* indicado para embarcações de 22 a 29 metros de comprimento

410 kgf* indicado para embarcações de 27 a 34 metros de comprimento

550 kgf* indicado para embarcações de 33 a 43 metros de comprimento

* Disponível apenas como propulsor de proa de accionamento hidráulico 

Dados técnicos BOW22024D BOW28548D

Propulsão, N (kgf) 2200 (220) 24 V 2850 (285) 48 V

Alimentação kW (hp) 11 (15) 16 (21,5)
Motor, D.C. reversível sim sim
Diâmetro do túnel, interno, mm 300 300
Peso excluindo o túnel, em kg 68 68

Voltagem, 12 Volt D.C

Consumo corrente, Amps 760
Tempo de funcionamento  - contínuo, em minutos 

- máximo por hora, em minutos
2,5
2,5            

Fusível principal, “lento”, A 500
Baterias 12 Volt D.C., min. Ah / max. Ah 2x200 / 4x165
Cabos de bateria**, comprimento total de cabos positivos e negativos em conjunto, m / mm2 0-12 / 120
Comutador principal de bateria: modelo BATSW/tipo BPMAIN 600 / 24

Voltagem, 24 Volt D.C

Consumo corrente, A 560
Tempo de funcionamento  - contínuo, em minutos 

- máximo por hora, em minutos
2,5
2,5

Fusível principal, “lento”, A 355
Baterias 12 Volt D.C., min. Ah / max. Ah 4x145 / 8x120
Cabos de bateria**, comprimento total de cabos positivos e negativos em conjunto, m / mm2 0-23 / 95
Comutador principal de baterias, modelo BATSW/tipo BPMAIN 600
* Este fusível é de fornecimento.
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BOW75..DI

BOW2512DI

BOW3512DI

SISTEMAS DE MANOBRAS

Propulsores de proa (eléctricos)

NOVO

Dimensões  
(mm)

BOW2512DI BOW3512DI BOW4512DI BOW5512DI
BOW5524DI

BOW7512DI
BOW7524DI

BOW9512DI
BOW9524DI

BOW1252DI BOW1254DI BOW1604DI

A 136 136 195 195 238 238 238 238 260

B 326 345 400 412 460 460 534 517 572

C 73 79 79 79 77 77 108 108 108

D min./max. 220/440 300/600 250/500 300/600 370/740 370/470 500/1000 500/1000 500/1000

E 181 181 250 250 296 296 296 296 330

F 157 157 195 195 240 240 240 240 280

G min. 110 150 125 150 185 185 250 250 250

H Ø 110 150 125 150 185 185 250 250 250

“Ignição protegida”
Instalar um propulsor de proa ou popa eléctrico num barco com motor a gasolina pode ser muito perigoso, devido à possibilidade do 
motor eléctrico colocar em ignição os vapores de gasolina. No sentido de eliminar este risco, esta caixa especial protegerá o propulsor de 
proa e popa de vapores potencialmente explosivos. A caixa permite ao propulsor estar em conformidade com a norma ISO 8846 marítima 
“protecção de ignição”. Complementando o propulsor standard, o conjunto consiste numa caixa estanque à água (IP65) para o motor 
eléctrico e relés, juntamente com todos os vedantes necessários, ligações eléctricas e componentes de fixação. Um fusível automático para a 
peça de controlo é também fornecido. Este pode ser reiniciado externamente sem abrir a caixa. Para 12 e 24 V. Estes podem ser utilizados 
como propulsores de popa, em combinação com o kit apropriado. Devido à caixa do motor ser o reservatório, estes são também ideais para 
utilizar onde o propulsor de popa e proa está instalado num espaço molhado ou húmido.

Devido à carcaça do motor ser à prova de água, esses conjuntos são também ideais para o uso onde o propulsor de 
proa ou de popa se encontra num espaço molhado ou húmido. Devido à carcaça do motor ser à prova de água, estes 
são também ideais para o uso onde o propulsor de proa ou popa 
está instalado num espaço molhado ou húmido.
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BOW1254DE

BOW954DE

BOW1604DE

BOW2204DE

SISTEMAS DE MANOBRAS

Especificações BOW95DE BOW125DE BOW160DE BOW220DE

Propulsão em N, kgf, lbf 1050 (105) 1300 (130) 1600 (160) 2200 (220)

Potência kW (hp) 5.7 (8) 5,7 (8) 7 (9,5) 11 (15)
Motor, DC reversível Sim Sim Sim Sim
Diâmetro do túnel, interno, mm 185 250 250 300 
Peso excl. o túnel, incl. embalagem, em kg 34 41 62 82 
Peso excl. o túnel, excl. embalagem, em kg 30,7 35,8 55 68
Tensão, DC Volt 24 24 24 24
Consumo eléctrico, Amp. 350 460 450 720
Tempo de funcionamento - de forma contínua, em minutos 10 10 10 7
                           - máximo por hora, em minutos 10 10 10 7
Fusível principal, "ruptura lenta", Amp. 355 500 425 675
Baterias de 12 volts DC, mín. Ah / máx. Ah @ 24 V 248/496 308/616 280/560 325/650
Cabos da bateria **, comprimento total de cabos positivos e negativos em conjunto, m / mm2 0-21/70 0-20/95 0-29/120 0-21/150 
Interruptor principal da bateria, modelo BATSW / tipo BPMAIN 600 / 24 600 / 24 600 / 24 ***
*** Não está actualmente disponível no programa da VETUS.

Propulsores com maior autonomia
Nova gama de propulsores com maior autonomia!
De acordo com a procura do mercado, concluímos que os propulsores de proa eléctricos convencionais, introduzidos pela primeira 
vez no mercado de lazer pela VETUS há mais de trinta anos, ainda são a escolha indiscutível para manobrabilidade. No entanto, 
existia ainda uma oportunidade para expandir a gama. Embora a nossa invenção cumpra os requisitos da maioria dos proprietários de 
embarcações, há uma nova procura distinta por um produto que possa trazer apenas um pouco mais!

Com o aumento nas vendas do joystick de atracagem e a percepção de que mesmo os sistemas 
de vectores bimotores poderão beneficiar da assistência do propulsor, vimos a necessidade de 
uma grande melhoria no design do propulsor......... a autonomia! Embora durante as manobras 
normais de atracagem o uso do propulsor eléctrico seja normalmente limitado a um máximo de 
2-4 minutos, o joystick de atracagem é muito mais exigente. Com a contribuição de algumas das 
principais marcas de motores da indústria, a VETUS chegou a uma solução que aborda esse 
requisito, graças ao uso de motores especialmente projectados que podem desenvolver 
a mesma força de propulsão a uma fracção da acumulação de calor! Estes “propulsores 
com maior autonomia” podem ser operados continuamente por pelo menos sete 
minutos sem sobreaquecimento (ou mais, consoante o modelo).

Através da nossa rede na indústria naval, os consumidores, construtores e os principais 
fornecedores de componentes testaram estas unidades, não deixando qualquer dúvida 
de que o novo padrão para os propulsores de joystick de atracagem foi alcançado. 
As frotas de aluguer que se deparam com velejadores inexperientes, bem como as 
embarcações comerciais, também podem beneficiar bastante desta característica 
adicional!

Propulsores de proa (eléctricos)

Dimensão 
em mm

BOW95DE BOW125DE BOW160DE BOW220DE

A 222 222 247 247

B 492 523 600 627

C 77 108 108 136

D min/máx. 370/740 500/1000 500/1000 600/1200

E 240 240 258 258

F 185 185 212 212

G min. 185 250 250 300

H 185 250 250 300

Tipo Autonomia 
(contínua) 

Força de 
propulsão

Tensão 
eléctrica Diâmetro do túnel

BOW954DE Propulsor com maior autonomia 10 min. 105 kgf 24 V 185 mm

BOW1254DE Propulsor com maior autonomia 10 min. 130 kgf 24 V 250 mm

BOW1604DE Propulsor com maior autonomia 10 min. 160 kgf 24 V 250 mm

BOW2204DE Propulsor com maior autonomia 7 min. 220 kgf 24 V 300 mm

NOVO
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RD160

RD125

SISTEMAS DE MANOBRAS

Rimdrive

O primeiro descendente de uma nova linha de hélices de proa, baseado num conceito inteiramente novo.

Com o Rim Drive, o hélice é parte do motor eléctrico (impulsor) e o denominado estator está também presente no canal do 
túnel. Isto resulta numa estrutura muito compacta.

Graças à combinação de pás de hélice de formas ideais com um anel à sua volta (sem folga entre a lâmina do hélice e o 
túnel), o Rim Drive é totalmente livre de cavitação (leia-se: ruído). O Rim Drive é completamente silencioso. Quando está em 
funcionamento ouve apenas o murmúrio da água.

Além disto, o Rim Drive é continuamente variável. Consequentemente, tem sempre a propulsão certa para as várias 
circunstâncias, ao seu alcance. Outra grande vantagem em relação aos hélices de proa tradicionais é o tempo quase ilimitado 
de trabalho do Rim Drive, enquanto a maioria dos hélices de proa eléctricos têm um tempo máximo de trabalho de três 
minutos. Com este novo conceito de um túnel num túnel, o propulsor é facilmente substituível, tal como nos hélices de proa 
tradicionais, sem necessidade de desmontar completamente o Rim Drive.

Dados técnicos RD125 RD160

Propulsão, N (kgf) 0-1250 (0-125) 0-1600 (0-160) 

Alimentação kW (hp) 5,7 (8) 7 (9,5)

Motor, D.C. reversível* PMS PMS

Velocidade variável sim sim

Diâmetro do túnel, interno, mm 250 250

Peso excluindo o túnel, em kg 37 37

Supply Voltage : 24 Volt. Thruster Voltage : 48 Volt DC

Consumo decorrente, A 180 320

Fusível principal, “lento”, A 200 350

Batteries 12 Volt D.C., min. Ah / max. Ah 4 x 50 4 x 75

Cabos de bateria**, comprimento total de cabos positivos e negativos  
em conjunto, m / mm2 0-20 / 50 0-29 / 70

Comutador principal de bateria: modelo BATSW 250 250

Características únicas
•	 funcionamento ilimitado devido a um arrefecimento 

óptimo do motor
•	 controlo proporcional (variável e continuo!)
•	design compacto, instalação fácil
•	operação silenciosa
•	alto rendimento, baixo consumo
•	hélice amovível

* PMS = Motor sem escovas
** Baseado em cabos de bateria VETUS
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BPAJ BPAS

BPJR BPSR

Painéis de controlo para hélices de proa e popa

Tipo BP
Estes novos painéis encontram-se disponíveis com acabamento em alumínio ou em plástico. Ambos são aplicáveis num diâmetro 
de 52 mm, tornando a instalação simples. A versão redonda é fornecida com os mesmos espelhos de acabamento que os outros 
manómetros da VETUS, assim sendo, ficam com a mesma aparência quando montados. Podem ser montados num painel de motor, 
caso pretenda. Os mesmos são fornecidos com uma saída de corrente (máx. 3A) de modo a poder controlar equipamento extra 
e são à prova de água de acordo com o IP66. Os novos painéis tipo BPAS e BPAJ são compatíveis com os já existentes painéis de 
controlo para hélices de proa, quer isto dizer que as fichas e o diâmetro necessário para a aplicação são iguais. Os modelos BPSR e 
BPJR têm a mesma ficha de ligação mas o furo de aplicação é diferente.

Painel redondo do propulsor de proa, do tipo BPJR e BPSR
•	Painel frontal Ø 63 mm 
•	Profundidade de aplicação 90 mm
•	Aplicação Ø 52 mm

Painel do propulsor de proa em alumínio do tipo BPAS e BPAJ
•	Painel frontal 97 x 95 mm    
•	Profundidade de aplicação 90 mm
•	Aplicação Ø 52 mm

SISTEMAS DE MANOBRAS
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EZDOCK2

EZDOCKS

BPJDE2

BPA

BPJDSE

BPSE2

BPJE2

BPJSE

BPSSE

85 x 138 mm

Paineís de controlo para hélices de proa e popa

85 x 85 mm

85 x 85 mm

A instalação de painéis BPSE2, BPJE2, BPSSE ou BPJSE 
em vez de um painel BPS ou BPJ, de estilo antigo é 
possível mediante a utilização de uma placa adaptadora, 
disponível mediante pedido.

Os modelos BPJE2 e BPSE2 são adequados tanto para 
um propulsor de proa como para um propulsor de popa. 
O modelo BPJDE2 é adequado para a combinação de 
propulsor de proa e popa.

Painéis de controlo tipo 2
Painéis de controlo tipo BPSE2, BPJE2, BPJDE2 
e EZDOCK2 têm funções idênticas aos que se 
encontram na página adjacente, mas apresentam 
também
•	Dispositivo de retardador integrado quando se altera a 

direcção
•	Desligar automático após 30 minutos de inactividade. 

Esta característica é seleccionável pelo utilizador 
durante a instalação.

•	No caso de funcionamento contínuo por mais de 2 
minutos, existe um LED e um besouro avisadores. 
Caso este excesso seja atingido, o propulsor desliga-se 
automaticamente. O painel reinicia-se após 5 segundos.

•	Estanque segundo norma a IP 66. 

Aconselhamos a utilização de painéis de controlo VETUS 
para um rendimento e segurança óptimas.

Os painéis de controlo podem ser aplicados em 
qualquer posição, sendo facilmente interligados.

Consola “ Easy “
Este painel de controlo combina as 
funções dos joysticks duplos num botão de 
funcionamento fácil de manusear. A simples 
e intuitiva acção de controlo assegura que 
o funcionamento do propulsor de proa e 
popa juntos se torne um procedimento 
fácil. A utilização de sensores de efeito 
Hall neste painel de controlo, significa que 
não tem orifícios e que é completamente 
estanque segundo a norma IP67. As 
características de segurança e restantes 
especificações técnicas são idênticas a 
outros painéis de controlo apresentados.

85 x 138 mm

Consola “ Easy Sport ”
Os painéis de controlo tipo BPSSE, BPJSE, BPJDSE 
e EZDOCKS têm as seguintes características
•	Protecção contra funcionamento acidental ou não 

permitido
•	Alimentação do painel no indicador
•	 LED de aviso e besouro, no caso de funcionamento 

contínuo durante mais de 2 minutos
•	Protecção de sobrecarga do circuito de controlo
•	Estanque segundo a norma IP 66

SISTEMAS DE MANOBRAS
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RECON

RCMBP

R&C

 

 
 

RM&RX

Painel de controlo sem fios
Com a ajuda desta ligação via rádio, um propulsor de proa (ou 
de popa) pode ser controlado utilizando um dos painéis de 
controlo VETUS, não sendo necessária a instalação de um cabo de 
interligação do propulsor ao painel. A instalação do propulsor, 
especialmente como aplicação posterior, será muito mais fácil e 
rápida, uma vez que deixa de ser necessário aplicar um cabo de 
ligação entre o motor do propulsor e o painel de controlo. O kit 
de instalação deste dispositivo de controlo via rádio consiste num 
transmissor e um receptor, completo com fichas. É adequado para 
instalações de 12 e 24 V D.C. e têm a capacidade máxima de 
25 A. Encontram-se disponíveis dois conjuntos diferentes: modelo 
RCMBP para controlo de estação simples e modelo RCMBP2 para 
controlo de estação dupla. A distância entre o transmissor e o 
receptor não deve exceder os 15 metros. Este tipo de controlo não 
pode ser utilizado com os modelos de joystick BPJH5, BPJ5D ou 
BPJSTH5.

Painel de controlo remoto 
Este controlo remoto eléctrico consiste num comutador basculante 
com capacidade de 6 A, adequado para 12 e 24 V D.C. e um cabo 
em espiral de 3,5 metros de comprimento, completo com ficha 
e tomada estanques. Este controlo remoto é útil para operar: 
propulsores de popa e de proa, guincho, gruas eléctricas, sistemas 
de direcção hidráulica, etc. Este tem um anel de suporte em aço 
inox na parte posterior.

Acessórios para propulsores de proa e popa

VETUS RM&RX
Com a unidade de controlo remoto sem fios RM&RX tem o controlo total 
do seu barco na palma da mão. O kit RM&RX consiste num receptor, 
RM&RX e um controlo remoto, o R&C.

O controlo remoto VETUS tem um alcance de 10 a 25 metros, dependendo 
da localização do receptor e faz o controlo simples do hélice de proa, 
hélice de popa e e/ou do guincho. Cumpre os requisitos EMC.

APP gratuito R&C, A estação base RM&Rx pode ser emparelhada com o 
app para smartphones gratuito, tal como o R&C. O app VETUS Remote 
Monitoring & Control é fornecido gratuitamente com o kit RM&C.

Especificações do comando remoto R&C
Potência de alimentação  bateria de 3 V
Alcance s/ obstáculos  10 metros
Alcance máximo    até 25 metros quando desimpedido
Controlo de mão    à prova de água de acordo com IP66

Especificações RM&RX
Potência de alimentação  12 ou 24 V D.C.
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RCMRX4

RCMANT

RCM4

Acessórios para propulsores de proa e popa
Controlo remoto via rádio
Este controlo via rádio pode ser utilizado para operar remotamente 
um propulsor de proa, um propulsor de popa, guincho ou outros 
equipamentos eléctricos. Encontram-se disponíveis dois modelos:

•	  Modelo RCM2: constituído por um receptor e por um controlo 
portátil sem fios de 2 canais, para operar um único propulsor.

•	  Modelo RCM4: constituído por um receptor e por um controlo 
portátil sem fios de 4 canais, para operar um propulsor de proa e 
de popa, ou um propulsor de proa e, por exemplo, um guincho. 
Ao utilizar o RCM4, ambos os propulsores podem ser operados 
em simultâneo. Pode-se adicionar um segundo receptor sem fios 
opcional para poupar ainda mais tempo na montagem do sistema 
de propulsão de popa.

Este sistema de controlo remoto sem fios pode ser utilizado para 
controlar todos os propulsores de proa e de popa comuns, assim 
como outros equipamentos a bordo operados electricamente. 
Pode ser utilizado como controlo único ou adicionado a um painel 
de controlo convencional. Para propulsores eléctricos VETUS 
encomendar o kit de ligação RCMCAB. Para propulsores hidráulicos 
VETUS, além do RCMCAB encomendar também o kit de interface 
REMCOH. 

Se o receptor for aplicado num local com um sinal fraco, é 
aconselhável ligar ao receptor uma antena exterior. Por exemplo: 
quando o receptor está colocado perto do propulsor na proa de 
uma embarcação de aço. O RCMANT é constituído por uma antena 
exterior com 10 metros de cabo.
O controlo remoto via radio cumpre os requisitos EMC.

Specifications
•	 Frequência 433.92 Mhz
•	Alimentação 12 or 24 Volt D.C.
•	Alcance garantido no exterior 15 metres
•	Alcance com antena exterior Up to 50 metres when 

unimpeded
•	Corrente de comutação máxima 3 A (12/24 Volt)
•	Controlo portátil Estanque segundo IP65
•	 Suporte para montagem do travessão fornecido de origem
•	Alimentação do controlo remoto portátil 2 pilhas de 1,5 V AAA
•	Número máximo de controlos remotos 5 por receptor
•	Certificação Certificado FCC e CE

Tipo Especificações

RCM2 Controlo remoto para propulsor de proa ou guincho 12/24 Volt

RCM4 Controlo remoto para propulsor de proa e de popa ou propulsor de proa e guincho, 12/24 V

RCMTX2 Transmissor extra de 2 botões para controlo remoto

RCMTX4 Transmissor extra de 4 botões para controlo remoto

RCMRX2 Receptor extra de 2 canais

RCMRX4 Receptor extra de 4 canais

RCMANT Antena exterior opcional para aumentar o alcance de transmissão

RCMCAB Cabo de ligação do propulsor C = 0,5 m com conector
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BPMAIN

BP29BPJSTABPSM

BPTD

Tipo Descrição

BPMAIN12 
Interruptor de bateria controlado remotamente e 
paragem de emergência de 12 Volt

BPMAIN24 
Interruptor de bateria controlado remotamente e 
paragem de emergência de 24 Volt

BPMEC Cabo de extensão de 6 m para BPMAIN

BPMRC Controlo remoto para BPMAIN

Tipo Cabo de ligação

BP29 Painel de controlo/propulsor de proa de 6 m

BP2910 Painel de controlo/propulsor de proa de 10 m

BP2916 Painel de controlo/propulsor de proa de 16 m

BP2918 Painel de controlo/propulsor de proa de 18 m

BP2920 Painel de controlo/propulsor de proa de 20 m

Tipo Descrição

BPSM 
Painel de controlo do propulsor de proa  
para montagem lateral com botoneira  
Ø 102 mm

Tipo Descrição

BPJSTA 
Joystick somente para propulsores 
de proa (excl. cabo de ligação)

Unicamente necessário para BPJSTA, BPSM. Elimina o risco de inversão rápida de sentido do 
hélice de proa. Recomendado para barcos de aluguer de modo a prevenir danos no motor do 
hélice de proa.

Dispositivo de temporização

Tipo PBMAIN
As instalações eléctricas modernas são muito FIÁVEIS. No entanto, um 
comutador de bateria operado remotamente é agora exigido em muitos 
Países. O comutador principal de baterias VETUS, pode ser controlado 
remotamente quer via eléctrica, quer seja activado manualmente numa 
emergência. Isto torna-o ideal para utilizar com propulsores de proa, guinchos 
ou outros altos consumidores de corrente. O comutador deve-se encontrar o 
mais perto possível da bateria do propulsor de proa ou outro consumidor, 
mas sempre numa posição em que o botão de paragem de emergência 
vermelho seja facilmente alcançável. Para comutação remota de ligar e 
desligar, é fornecido um painel de controlo. A peça standard é previamente 
ligada com cabo múltiplo. As peças de extensão e os painéis de controlo 
encontram-se disponíveis como opção. Numa emergência ou se o controlo 
remoto não funcionar, o banco de baterias pode ser isolado, premindo o 
botão vermelho. Este comutador principal de/ paragem de emergência 
encontra-se disponível em 12 ou 24 V D.C.

Atenção
Quando um propulsor de proa de 24 V estiver ligado a um circuito de 12 Volt, 
através de um comutador de série/paralelo, um comutador principal de 
baterias de 12 V deve ser aplicado. Quando um propulsor de proa de 
48 V estiver ligado a um circuito de 24 V, através de um comutador de série/
paralelo, deve utilizar um comutador principal de bateria de 24 Volt. 
Cargas máximas: 250 A contínuo ou 800 A durante 3 minutos.

Cabos de ligação de painel
Cabos de ligação para painel com 
multi-fichas integradas encontra-se 
disponível. Em diferentes comprimentos. 

Joystick
Comutador de joystick para
montagem em painel de bordo.
•	 Estanque segundo IP 65.

Controlo para propulsor de 
proa para montagem lateral
Com comutador ligado/desligado e comutador
•	basculante, diâmetro: 102 mm
•	Profundidade de aplicação: 79 mm
•	Estanque segundo IP 65

Acessórios para propulsores de proa e popa

Comutador principal de baterias controlado remotamente e paragem de emergência
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BPSPE

BP125...

BP110...

BP150...

BP185...

BP250...

BP300...

BP400...

Descrição Diâmetro interno diâmetro externo

Polyester reforçado de fibra de vidro 110 120

Aço 112.5 121

Alumínio 112 120

Polyester reforçado de fibra de vidro 125 135

Alumínio 125 135

Polyester reforçado de fibra de vidro 150 160.6

Aço 150 159

Alumínio 150 160

Polyester reforçado de fibra de vidro 185 195.6

Aço 182.5 193.7

Alumínio 185 196

Polyester reforçado de fibra de vidro 250.6 264.6

Aço 252.8 267

Alumínio 250 264

Polyester reforçado de fibra de vidro 300 320

Aço 303 318

Alumínio 300 320

Polyester reforçado de fibra de vidro 400 424

Aço 397 419

Acessórios para propulsores de proa e popa

Comutador paralelo/série
Os propulsores de proa de 160 kgf e 220 kgf 
encontram-se disponíveis com um motor eléctrico de 
24 V DC. Ao instalar um comutador de série/paralelo 
num sistema de alimentação principal de 12 V é 
possível que:
•	  O propulsor de proa de 24 V trabalhe usando o 

sistema de baterias de 12 V ligado em série, para 
obter a voltagem necessária de 24 V.

•	  Para carregamento, as baterias de 12 V são 
automaticamente ligadas em paralelo e ligadas ao 
sistema de carregamento de 12 V. 

Este comutador de série/paralelo é fornecido 
completo com relés auxiliares pré-montados para 
assegurar uma fácil ligação entre o banco de baterias 
e o propulsor de proa. Quando as baterias instaladas 
para o propulsor de proa são também usadas para 
outros consumidores de 12 V, deve-se ter em atenção 
que a corrente é fornecida através dos contactos de 
carregamento do comutador de série/paralelo. 

Estes contactos têm uma capacidade de serviço 
nominal contínuo de 100 A e 20% intermitente 
de 150 A. Como consequência, nunca utilize estas 
baterias como baterias de arranque e nunca ligue um 
guincho. O comutador de série/paralelo funciona de 
forma completamente automática. 

O propulsor de proa 285 kgf – 48 V, DC tem um 
comutador de série/paralelo fornecido como standard 
para permitir ligação a um banco de baterias de 24 V. 
Este comutador de 48 V de série/paralelo também se 
encontra disponível separadamente (código: BP3008).
Os comutadores serie/paralelo cumprem os requisitos 
EMC.

Tanto os diâmetros internos como externos podem variar 
ligeiramente das dimensões apresentadas.

Túneis de propulsores de proa, dimensões nominais
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Túneis para propulsores de proa
Os túneis encontram-se disponíveis em fibra de vidro, aço 
e alumínio. Disponíveis em comprimentos standard ou ao 
metro.



180 Want to know more? Visit www.vetus.com

STERN...P

Tipo Especificações Túnel Ø

STERN110P Propulsor de popa G.r.p. 110 mm

STERN125P Propulsor de popa G.r.p. 125 mm

STERN150P Propulsor de popa G.r.p. 150 mm

STERN185P Propulsor de popa G.r.p. 185 mm

STERN250P Propulsor de popa G.r.p. 250 mm

STERN300P Propulsor de popa G.r.p. 300 mm

STERN400P Propulsor de popa G.r.p. 400 mm

STERN110P STERN125P STERN150P STERN185P STERN250P STERN300P STERN400P

COMBINADO COM

Dimensões

(mm)
BOW25 BOW45

BOW35 / BOW55 / 
BOW55HYDR.

BOW60 / BOW75 / BOW95 / 
BOW95HYDR.

BOW125 / BOW160 / 
BOW160HYDR.

BOW220 / BOW230HYDR. / 
BOW285 / BOW310HYDR.

BOW410HYDR. / 
BOW550HYDR.

A 230 250 270 270 270 300 300 300 300 460 460 460 540 540 540 540 740 740

B 155 192 215 215 215 268 268 268 268 360 360 360 437 437 437 437 543 543

C 232 275 219 282 163 267 305 313 151 313 373 168 416 242 416 242 0 0

D 149 160 149 160 160 160 200 200 200 200 240 240 258 258 258 258 0 0

E min. 110 125 150 150 150 185 185 185 185 250 250 250 300 300 300 300 400 400

F Ø 180 205 240 240 240 275 275 275 275 370 370 370 450 450 450 450 550 550

G max. 25 40 19 47 47 33 26 26 26 58 92 92 50 50 50 50 IlIMITADO

H 138 143 138 143 80 143 155 209 100 209 222 120 237 192 237 129 0 0

I 87 117 117 117 117 111 111 111 111 111 154 154 172 172 172 172 200 200

Hélice de popa
Um propulsor de popa VETUS, em combinação 
com um propulsor de proa VETUS permitirá 
ainda maior manobrabilidade do seu barco 
em comportas ou portos. A disponibilidade 
de um propulsor direccional lateral na proa 
e outro propulsor direccional lateral na popa 
torna a amarração, a navegação e encontrar 
o local certo na comporta ou na marina 
uma brincadeira de crianças. Os efeitos do 
vento e da corrente podem ser eficazmente 
contrariados, excepto em situações extremas. 
A instalação de um propulsor de popa VETUS 
é um procedimento simples. 
O motor eléctrico e os outros componentes 
eléctricos são encaixados internamente na 
popa do barco. O túnel e o propulsor são 
instalados externamente na popa. 

Um conjunto de seis kits de propulsores de 
popa diferentes encontra-se disponível, com 
diâmetros de túnel de 110, 150, 185, 250, 300 
ou 400 mm. Para detalhes técnicos dos hélices 
de proa possíveis de combinar, consulte as 
páginas 166 a 172 do catálogo. 

Estes kits de instalação de propulsores de 
popa podem também ser utilizados com 
propulsores de “Ignição Protegida”

Os hélices de proa correspondentes têm de ser encomendados separadamente.

Um kit de instalação de propulsor de popa compreende um túnel com extremidades devidamente moldadas de modo a assegurar um
desempenho óptimo. A falange de montagem é integral e a montagem completa é fabricada em Polímero reforçado com fibra de 
vidro forte e sem manutenção. O kit de montagem é fornecido completo com falange de montagem.

Propulsores de popa (para montagem em painéis de popa)
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Type

SDKIT...

Tipo A B C D E F X (= 1/2 F + A)

SDKIT150 27 195 650 220 232 Ø 150 Min. 102 mm

SDKIT185 17 237 774 268 275 Ø 185 Min. 110 mm

SDKIT250 28 303 1066 360 370 Ø 250 Min. 153 mm

SDKIT300 39 365 1270 437 450 Ø 300 Min. 189 mm

Kit de extensão para propulsores de popa

Propulsores de popa (para montagem em painéis de popa)

Para o propulsor de popa funcionar correctamente, é importante que esteja submerso bem abaixo da linha de água. Se não 
for o caso, o propulsor pode sugar ar para o túnel resultando consequentemente numa considerável perda de potência. No 
entanto, em alguns barcos isto não é praticável, porque a corrente de ar na popa é muito superficial e porque a montagem do 
propulsor nunca deve sobressair debaixo do fundo do barco. De modo a assegurar que ambas as aberturas do túnel se encontram 
suficientemente abaixo da linha de água, a VETUS desenvolveu um kit de extensão para propulsores de popa com diâmetros 
de túnel de Ø 150, 185, 250 ou 300 mm.

Este kit consiste em duas conchas fabricadas em GRP, juntamente com todos os fechos de aço inox necessários. O kit pode ser 
facilmente aplicado posteriormente em instalações já existentes. Este kit deve ser utilizado se o painel de popa for encaixado 
com outro equipamento, o que pode evitar um fluxo de água livre pelo túnel. É ideal para os chamados “barcos casa”, que em 
geral têm uma imersão muito baixa tanto na proa como na popa.

SISTEMAS DE MANOBRAS
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PDJS

Posições do joystick
As várias posições do joystick e o efeito no barco são apresentados 
seguidamente. Um botão de memória é fornecido no topo do joystick. 
Durante a manobra, este botão pode ser premido e o joystick é libertado. 
O sistema seguirá o comando escolhido até o botão ser premido 
novamente, tornando os estacionamentos apertados numa perfeita 
simplicidade. Sensores de efeito Hall no joystick asseguram os componentes 
mecânicos mínimos e os mais altos níveis de confiança e longevidade.

O que é um pro-docker VETUS?
•	Possibilidades combinadas de propulsor eléctrico e hidráulico
•	Adequado para utilização em barcos a motor
•	Controlo proporcional de propulsores eléctricos e hidráulicos
•	A VETUS é o único fabricante a fornecer o sistema completo; 

motor de propulsão, propulsores e controlos
•	 Instalação possível em barcos já existentes
•	Rastreamento automático de avanço e de ponto de referência, 

juntamente com funções de ancoragem electrónica

Este inteligente joystick torna as manobras divertidas!
O Pro-Docker traz o controlo do computador para as pontas dos dedos do homem do leme e torna as manobras do seu barco não só 
simples, mas também agradáveis. O Pro-Docker controla simultaneamente o(s) motor(es) propulsore(s), o hélice de proa e o de popa, se 
configurado. Uma operação intuitiva de apenas um joystick é tudo o que é necessário para desempenhar os movimentos mais precisos do 
barco. Isto torna a mais apertada manobra de estacionamento não só um prazer mas também uma fonte de orgulho. O Pro-Docker VETUS 
é o assistente perfeito, permitindo-lhe manusear o seu barco como um verdadeiro profissional. O sistema Pro-Docker VETUS pode ser 
utilizado em combinação com todos os tipos de propulsores de proa e/ou popa, quer sejam de condução eléctrica ou hidráulica.

Como opção, também pode ser aplicado um interface com o sistema de direcção de seguimento VETUS, para que os lemes possam ser
operados. O funcionamento intuitivo do joystick permite um controlo proporcional dos propulsores de proa e popa; desde muito 
lento a propulsão máxima, movimentando gradualmente o joystick para bombordo ou estibordo. Ao rodar o joystick, para a 
direita ou para a esquerda, o barco vai rodar na direcção adequada. Os motores são controlados pela movimentação do joystick. 
Qualquer combinação do movimento do joystick é possível para lhe dar controlo total e preciso.

Pro-docker
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Especificação técnica
•	Adequado para propulsores de proa e popa eléctricos de 24 V com 

controlo proporcional
•	Adequado para sistemas eléctricos de motores de 12 e 24 V
•	Controlo do motor propulsor analógico 

- Actuadores de controlo 
- Voltagem controlada 0 - 5 V 
- Corrente controlada 4 - 20 mA

•	Adequado para caixas redutoras mecânicas e hidráulicas. (No 
entanto, a função “trolling” não pode ser utilizada se configurada)

•	Dimensões do Joystick: 48 x 48 x 75 mm (CxLxA)
•	Dimensões da caixa de controlo: 300 x 300 x 130 mm
•	Disponível tanto para propulsores de proa e popa eléctricos ou 

hidráulicos
•	O Pro-docker cumpre os requisitos EMC
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BOW..HMD BOW..HM

Dados técnicos BOW55HMD BOW95HMD BOW160HMD BOW230HMD BOW310HMD

Propulsão, N (kgf) 550 (55) 950 (95) 1600 (160) 2300 (230) 3100 (310)

Potência do motor hidráulico, kW 3,5 6,0 9,5 12,5 20

Velocidade do motor hidráulico, rpm 3000 4100 3300 1900 2000

Capacidade do motor hidráulico, cm3/rot 4,2 4,2 7,0 16,8 27

Caudal, l/min 13 18 24 33,5 57

Pressão de funcionamento, bar 165 230 250 230 220

Diâmetro de túnel interno, mm 150 185 250 300 300

A, mm 160 Ø 200 Ø 240 Ø 258 Ø 258 Ø

B, mm 258 276 345 431 455

C, mm 150 Ø 185 Ø 250 Ø 300 Ø 300 Ø

Tipo Especificações

BOW55HMD Propulsor de proa hidráulico 55 kgf incl. motor hidr. 3,5 kW, diâmetro de túnel: 150 mm

BOW95HMD Propulsor de proa hidráulico 95 kgf incl. motor hidr. 6,0 kW, diâmetro de túnel: 185 mm

BOW160HMD Propulsor de proa hidráulico 160 kgf incl. motor hidr. 9,5 kW, diâmetro de túnel: 250 mm

BOW230HMD Propulsor de proa hidráulico 230 kgf incl. motor hidr. 12,5 kW, diâmetro de túnel: 300 mm

BOW310HMD Propulsor de proa hidráulico 310 kgf incl. motor hidr. 20,0 kW, diâmetro de túnel: 300 mm

BP1053 Hélice de bronze para BOW22024/BOW230HM

BP1182 Hélice de bronze para BOW300HM/310HM

BOW410HM Propulsor de proa hidráulico 410 kgf, incl. motor hidr. 22 kW, diâmetro de túnel: 400 mm

BOW550HM Propulsor de proa hidráulico 550 kgf, incl. motor hidr. 33 kW, diâmetro de túnel: 400 mm

Tipo BOW..HMD
Existem sete modelos standard de propulsores de proa hidráulicos no programa 
de vendas VETUS. Este motor hidráulico é impulsionado por uma bomba 
hidráulica. Se uma bomba hidráulica e o reservatório associado se encontrarem 
já instalados no barco, então, na grande maioria dos casos, esta montagem 
pode ser utilizada para impulsionar o propulsor de proa. 

Alguns fabricantes de motores marítimos, por ex. VETUS DEUTZ, fornecem 
como standard uma ligação P.T.O. (tomada de força) especial, o que simplifica 
a instalação da bomba hidráulica. Juntamente com a bomba e o reservatório 
de armazenamento hidráulico, a VETUS também fornece o sensor de carga e 
os dispositivos de controlo necessários, tal como os tubos hidráulicos de alta-
pressão, completos com ligações. Todos estes propulsores de proa hidráulicos 
podem ser montados em túneis de GRP, aço ou alumínio ou utilizados como 
propulsor de popa utilizando o kit de instalação apropriado.

Os três hélices de proa hidráulicos VETUS mais potentes podem ser 
impulsionados de uma forma segura e eficaz, utilizando um motor  
diesel especialmente preparado, em opção a uma bomba como motor  
principal. Por favor, consulte os grupos de potência VETUS.

Neste caso, a bomba hidráulica correspondente será fornecida como  
parte de um bloco de alimentação. Instalar grupos de potência pode  
reduzir consideravelmente a capacidade do gerador necessário,  
ao operar funções hidráulicas que são geralmente alimentadas de  
forma eléctrica.

Propulsores de proa e popa hidráulicos

Um grupo de potência VETUS tipo  
PM 435 de 24.3 kW (33 hp) é adequado 
para impulsionar um propulsor de proa 
VETUS de 310 kgf. O propulsor de proa de 
410 kgf pode ser alimentado com o grupo 
de potência VETUS tipo PM4.45 de  
30.9 kW (42 hp) e o modelo de 550 kgf 
requer o VETUS tipo PVH4.65 de  
48 kW (65 hp).
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BPJ5BPJSTH5 BPJ5D

BOW550HMBOW410HM

Dados técnicos BOW410HM BOW550HM

Propulsão, N (kgf)  4100 (410)      5500 (550)

Potência do motor hidráulico, kW 22 33

Velocidade do motor hidráulico, rpm 1920 1920

Capacidade do motor hidráulico, cm3/rot 45 45

Caudal, l/min 92 92

Pressão de funcionamento, bar 180 280

Diâmetro interno do túnel, mm 400 400

85 x 136 mm85 x 85 mm

Propulsor de proa hidráulico 
com joystick de duas fases, 
para funcionamento a 
meia potência (sem painel) 
Estanque segundo IP 65.

Painel para propulsor de proa e popa 
hidráulico com comutador de ligar e 
desligar e joysticks duplos de duas etapas 
para funcionamento a meia ou potência 
total. Estanque segundo IP 65.

Painel para propulsor de proa hidráulico 
com comutador de ligar e desligar e 
joystick de duas fases para 
funcionamento a meia e potência total. 
Estanque segundo IP 65.

Painéis de controlo para propulsores de proa e popa hidráulicos

Propulsores de proa e popa hidráulicos

O motor hidráulico para os modelos BOW410HM e 
BOW550HM encontra-se no topo.
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BOW..VRT

Para mais sistemas hidráulicos, verifique as páginas 190 - 193.

Propulsor hidráulico e hélice propulsor

Tipo BOW..VRT
O rendimento de um hélice propulsor depende de vários factores. 
É muito importante que os túneis do propulsor sejam colocados 
suficientemente abaixo da linha de água de modo a que a propulsão 
desenvolvida permita ao barco navegar da forma mais direita e livre 
possível.

A localização do propulsor raramente é um problema para os
propulsores de proa e hélices de uma embarcação, o qual é
frequentemente é montado na quilha, mesmo acima do veio do
hélice e parcialmente na superfície. Esta localização é muito 
eficiente para o propulsor. Contudo, num barco de dois motores
existem duas pequenas bases e não existe quilha. De forma a manter
o mais possível o rendimento do hélice propulsor, o propulsor linear
retráctil é a única solução. A coque do hélice retráctil é colocada
na parte interior, na parte lisa do barco. Para o operar, o hélice
é empurrado para a frente, perpendicularmente, através de dois
cilindros hidráulicos de modo a que o bocal permaneça na água.

Após o trabalho realizado, o hélice é recolhido e o barco fica 
completamente plano e fechado. O hélice retráctil pode igualmente 
ser uma solução excelente como hélice de proa para barcos à vela. 
No final, o casco do barco fica fechado na posição de descanso e 
assim sendo, não existem vórtices ou resistência aumentada como 
consequência das aberturas do túnel como é o caso de um
hélice de proa “fixo”

A versão retráctil está disponível para o BOW160HM e está em
desenvolvimento para o BOW310HM.

SISTEMAS DE MANOBRAS
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Porquê sistemas de direcção VETUS?
•	Um hélice único provoca menos turbulência no túnel
•	O hélice VETUS’ de design único minimiza o ruído provocado pela cavitação
•	Carretos helicoidais minimizam o ruído da transmissão
•	A utilização de um acoplamento flexível entre o pedestal e o motor elimina vibrações
•	Todos os sistemas VETUS usam um pedestal ergonómico
•	Um hélice sintético elimina a corrosão e reduz o peso
•	Os sistemas são de fácil montagem, fornecidos com instruções de montagem e operação
•	Os sistemas VETUS usam uma nova linha de painéis de controlo, de alumínio de alta qualidade, os quais são intermutáveis com os 

painéis antigos
•	Os clientes VETUS podem beneficiar da nossa, completamente nova, linha de hélices de proa RIMDRIVE, o qual é proporcionalmente 

controlável, oferece operação continuada, sendo o mais silencioso hélice de proa no mercado
•	Todos os sistemas de direcção VETUS cumprem os requisitos EMC

Tips
1. At the end of the season check the propeller on your thruster for damage and while 

doing this, check and replace the zinc anode. This will help extend the life of 
your bow or stern thruster.

2. Help your thruster last longer by inspecting the brushes for extensive wear and 
carbon dust build up. Cleaning out the carbon dust will help to prevent the 
motor from overheating and extend the life of your thruster.  

SOBRE SISTEMAS DE MANOBRAS
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3 anos de garantia
(de acordo com as condições de garantia e manutenção VETUS).
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Potência hidráulica VETUS
Estes sistemas são ideais para transmitir potência hidráulica 
numa embarcação, desde um sistema central simples a múltiplos 
equipamentos ligados ao mesmo. A VETUS oferece uma alargada 
gama de equipamento hidráulico e sistemas incluindo bombas 
hidráulicas, reservatórios, controlos, grupos de potência diesel, 
hélices de proa e popa, guinchos, albóis e braços hidráulicos, 
direcção assistida, estabilizadores, propulsão hidráulica, etc. 
Mas quais são as vantagens de um sistema hidráulico para o 
proprietário?

Primeiro que tudo, os sistemas de potência hidráulica são muito 
fiáveis e têm uma grande longevidade. Estes sistemas fornecem 
potências muito altas, tendo poucos componentes eléctricos. Estes 
não se encontram em locais expostos e estão preparados para 
uma longa vida útil.

Comparando com itens individuais do equipamento eléctrico, 
os sistemas hidráulicos são mais caros aquando da aquisição, 
tornando-se mais económicos visto que podemos ligar mais 
equipamentos ao mesmo sistema base. Os sistemas hidráulicos 
são mais complexos, quando comparados com o mesmo sistema 
em versão eléctrica, daí necessitando de mais planeamento e 
conhecimentos para a sua instalação. O retorno do investimento 
é a sua potência, fiabilidade, baixa manutenção e uma longa vida 
útil.

Com o sistema hidráulico base Vetus pode alimentar e controlar 
virtualmente qualquer equipamento que se mova a bordo, 
incluindo hélices de proa e popa, guinchos, direcções assistidas, 
estabilizadores, braços hidráulicos, etc…

POTÊNCIA HIDRAULICA

Blocos de válvulas,
ver página 200

Hélices de popa 
 hidráulicos,

ver página 183

Bombas hidráulicas,
ver página 190

Tubos hidráulicos,
ver página 191
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Como escolher os componentes para o seu sistema hidráulico?
1. Escolha os equipamentos hidráulicos que pretende ligar, 
utilizando o modo de cálculo dos equipamentos eléctricos 
2. Faça uma lista de equipamentos passíveis de serem operados 
simultaneamente (ex.: hélices de proa e popa)
3. Determine a potência máxima necessária através da combinação 
desses equipamentos
4. Identifique fontes de potência que possam produzir essa 
potência (ex.: motores, caixas redutoras, geradores, grupos 
de potência diesel). Lembre-se que os motores propulsores se 
encontram ao ralenti aquando das manobras de acostagem e que 
os mesmos devem potenciar o PTO e o hélice.
5. Assegure-se que os motores, caixas redutoras e os grupos 
geradores são encomendados com tomadas de força SAE B ou C, 
adequadas à potência necessária para os equipamentos hidráulicos.
6. Especifique a bomba ou bombas que podem produzir o fluxo 

necessário quando o PTO está a trabalhar à sua velocidade 
Standard durante as manobras. Tome em consideração 
a direcção de rotação PTO (s), e a necessidade de ter a 
bomba acessível para as ligações
7. Escolha os equipamentos de controlo (joysticks, etc.) e as 
válvulas aos quais serão ligados.
8. Escolha um reservatório hidráulico com capacidade 
suficiente e um bloco/colector adequado para as 
necessárias válvulas de controlo e ligações.
9. Escolha refrigeradores de óleo, de modo a manter o 
fluido hidráulico a temperaturas apropriadas. Caso esteja 
interessado em soluções hidráulicas para o seu barco, 
contacte o seu distribuidor. As soluções hidráulicas são 
complexas e necessitam de muita experiência. A VETUS tem 
uma equipa especializada para guiá-lo através do processo 
de selecção e instalação do seu sistema hidráulico.

POTÊNCIA HIDRAULICA

Guinchos,
ver página 248

Hélices de proa  
hidráulicos,

ver página 183

Estabilizadores hidráulicos,
ver página 200

Reservatórios 
hidráulicos,

ver página 193
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HT1015E62 HT1015SD2

HT1017E62

HT1016SD1

HT1016SD2

HT1017SD1

HT1017SD2

HT1022SD

HT1023SD

Para motores John Deere, a bomba 
modelo HT1027 tem um eixo de extensão, 
para ligação da bomba de água.

Bombas hidráulicas

Todos os sistemas de potência hidráulica VETUS utilizam uma bomba de pistão variável e ajustável, que funciona de acordo com o
princípio de pressão constante. Este tipo de bomba varia continuamente a sua força para facultar o balanço ideal entre o caudal
necessário e a pressão de funcionamento máxima (“sensor de carga”). Se não for necessário fluxo hidráulico, a bomba trabalha 
livremente, visto que escoando a potência o uso e desgaste são insignificantes. Bombas de baixo ruído. (com corpo de ferro fundido)

Especificações
•	Capacidade: 75 cc
•	 Sentido da rotação: esquerda
•	 Ligação: falange SAE-B, 14 veio estriado. Ligação lateral para 

aspiração e pressão. Compatível com caixas redutoras twindisc
•	RPM máxima: 2.880

Especificações
•	Capacidade: 30 ou 45 cc
•	 Sentido da rotação: direita
•	 Ligação: Flange SAE-B, 13 veio estriado. Ligação lateral para 

sucção e pressão. Compatível com caixas redutoras twindisc
•	RPM máxima:  3.600 SD1  

2.800 SD2

Especificações
•	Capacidade: 62 cc
•	 Sentido da rotação: direita
•	 Ligação: falange SAE-B, 13 veio estriado. Ligação lateral para 

aspiração e pressão. Compatível com caixas redutoras twindisc
•	RPM máxima: 2.880

Especificações
•	Capacidade: 62 cc
•	 Sentido da rotação: esquerda
•	 Ligação: falange SAE-B, 13 veio estriado. Ligação posterior 
•	para aspiração e pressão. Compatível com motores 
•	VETUS DEUTZ e caixas redutoras PRM
•	RPM máxima: 2.880

Especificações
•	Capacidade: 45 cc
•	 Sentido da rotação: esquerda
•	 Ligação: falange SAE-B, 13 veio estriado. Ligação posterior 
•	para aspiração e pressão. Compatível com motores 
•	VETUS DEUTZ e caixas redutoras PRM
•	RPM máxima: 2.880

Especificações
•	Capacidade: 30 ou 45 cc
•	Sentido da rotação: esquerda
•	 Ligação: falange SAE-B, 13 veio estriado. Ligação lateral para 

aspiração e pressão. Compatível com caixas redutoras PRM
•	RPM máxima:  3600 SD1  

2.800 SD2

POTÊNCIA HIDRAULICA

Diagrama de uma unidade hidráulica simples
É possível ligar vários dispositivos a uma bomba hidráulica.

1. Motor hidráulico
2. Bomba de alta pressão
3. Válvula de controlo
4. Motor
5. Bomba hidráulica
6.  Reservatório de 

armazenamento de 
fluido hidráulico

A qual a bomba indicada para o meu motor?
De modo a determina-lo, as especificações do fabricante devem ser 
consultadas. Caso o motor ou a caixa redutora tenham uma tomada 
de força (P.T.O.), as pequenas bombas hidráulicas podem ser ligadas 
directamente ao motor, através de uma falange SAE – B falange. 
Caso não se encontre disponível uma tomada de força PT.O., consulte 
a VETUS. As bombas modelos, HT1015, HT1016 e HT1017 (verifique 
acima) têm uma falange SAE – B com diferentes possibilidades de 
rotação e de diâmetros de ligação. O modelo HT1022 tem uma 
falange SAE-C e está preparado para ser ligado a uma correia 
dentada com um bloco de rolamentos. Podemos fornecer os suportes 
adequados. Uma bomba pode ser utilizada para transmitir potência 
a vários equipamentos hidráulicos a bordo.
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HT1019

HT102311

HT102312

VHT

HT1024

HT1026 HT5034

HH

HT1011

HT1012

HT1013

HT1014

No sentido de direccionar o fluxo do óleo desde a bomba hidráulica para o equipamento a ser conduzido, utilizam-se 
sensores de carga e dispositivos de controlo, os quais são construídos em segmentos de construção modular. Estes asseguram 
a velocidade e o sentido de rotação correctos do equipamento a ser conduzido. Fornecidos como standard para instalações 
eléctricas de 24 V, 12 V sob encomenda.

Sensor de carga hidráulica e dispositivos de controlo

Sensor de carga de fase única (24 V).
Marca zero ou débito total, dependendo
se uma carga é aplicada ou não. Usado
por ex. em propulsores de proa e popa.

Unidade de controlo (24 V)
para propulsores de proa 
e popa.

Extensão do bloco básico se 
forem necessários mais de 
5 dispositivos de controlo.Unidade de controlo de solenóide  

(24 Volts) para um molinete da 
âncora em combinação com um 
dispositivo sensor de carga. Pressão e 
curso ajustáveis.

Comando do solenóide (24 Volts) para um 
molinete da âncora em combinação com um 
dispositivo sensor de carga. Curso ajustável.

POTÊNCIA HIDRAULICA

Tipo Especificação

VHT1 1 L ISO VG 46 

VHT4 4 L ISO VG 46 

VHT20 20 L ISO VG 46

Esta caixa de ligação 
eléctrica é fornecida com 
o tipo HT1011, HT1012 e 
HT1026.

Sensor de carga de fase dupla. fase
única (24 V). Marca zero, parcial ou
débito total, dependendo da carga
sensoriada. Usado por ex. em
propulsores de proa e popa.

Unidade de controlo (24 V)
com contrabalanço, por ex. para 
descida de mastro, apoio de 
radar articulado (ou qualquer 
outro cilindro hidráulico para 
inúmeras aplicações).

Unidade de controlo (24 V)
Para utilização com um sistema
de direcção assistida alimentado
hidraulicamente ou um
piloto automático.

Unidade de controlo (24 V)
Para utilização com um conjunto
de estabilizadores.

Óleo
Recomendamos a utilização dos 
seguintes fluidos hidráulicos: Óleo 
Hidráulico VETUS, HT (HLP ISO-VG46).
Pág. 54 - 55.

Opção
Todos os motores VETUS DEUTZ têm 
uma ligação P.T.O. para uma bomba 
hidráulica como standard.  
Encontra-se disponível um suporte 
P.T.O. para a maior parte dos outros 
motores populares no mercado como 
opção.

Tubo hidráulico
Tubo para unidades hidráulicas, 
completo com ligações 
montadas. Este tipo de tubo 
encontra -se disponível 
em vários comprimentos e 
diâmetros para encomenda.
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Suportes

Uma bomba hidráulica é essencial de qualquer sistema hidráulico. Esta bomba pode ser instalada no PTO do motor principal ou na 
caixa redutora, caso seja possível. No entanto, se não existir PTO, ou se o PTO não tiver uma falange SAE-B ou SAE-C, muitas vezes é 
possível instalar a bomba na frente do motor, utilizando um suporte de bomba. Esta é uma tarefa complicada, que exige habilidade e 
perícia.

Para simplificar esta tarefa, a VETUS desenvolveu suportes de bomba para uma série de motores populares, em especial, para motores
mais potentes. Fornecemos uma placa por medida e precisa fabricada especialmente para o suporte da bomba (bomba de suporte
SAE-B e SAE-C), que é pré-furada e preparada com todos os furos necessários. O suporte é fornecido sem soldaduras e sem pintura.
O kit também inclui um adaptador para veio e um acoplamento flexível para se adequar a bomba hidráulica ao motor.

POTÊNCIA HIDRAULICA

Presentemente disponível para vários motores, preços 
sob consulta.

Atenção: Este pacote inclui todos os componentes necessários,
mas a instalação de um sistema com bomba hidráulica exige ser
aplicada por um profissional. Em alguns casos, devem ser feitos
pequenos ajustes nos acessórios, etc.
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HT1010

HT1010BS

Reservatório hidráulico básico para uma bomba
e para um dispositivo hidráulico.

Um reservatório hidráulico para duas bombas, direcção 
assistida e quatro outros dispositivos.

Exemplos de reservatórios hidráulicos de alumínio VETUS
As dimensões do reservatório simples (sem unidades de controlo) são: 61.5 cm (C) x 47.5 cm (L) x 36 cm (A). 
Capacidade do reservatório: 70 l.

Exemplos de reservatórios hidráulicos de aço inox VETUS
As dimensões do reservatório simples (sem unidades de controlo) são: 70 cm (C) x 41 cm (L) x 46 cm (A). 
Capacidade do reservatório 130 l.

Reservatório hidráulico para uma bomba e quatro dispositivos
hidráulicos e direcção assistida hidráulica.

Reservatórios hidráulicos

Os sistemas hidráulicos requerem a instalação de um reservatório hidráulico, como reservatório para armazenamento do fluido 
hidráulico a bordo. Este serve como um reservatório tampão para o fluido hidráulico e, ao mesmo tempo, arrefece o fluido 
que aquece durante a utilização. A tampa deste reservatório hidráulico serve como placa base para todas as unidades de 
controlo necessárias para operar os vários equipamentos hidráulicos. A VETUS fornece este reservatório hidráulico pronto a 
utilizar com instalação completa de todas as unidades de controlo, conforme pedido. Podem-se fornecer unidades de controlo 
adicionais como componentes separados, se e quando solicitado.

POTÊNCIA HIDRAULICA
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HT1018

HT1020

HT1025

Direcção assistida hidráulica

POTÊNCIA HIDRAULICA

A direcção hidráulica assistida VETUS é extremamente 
segura. Caso haja um problema de pressão na 
direcção assistida, o sistema operará sem assistência, 
obviamente com mais esforço. 
A bomba é de facto uma válvula proporcional rotativa. 
Virando o volante, esta válvula de controlo abre, 
direccionando o óleo sob pressão para a o cilindro 
ligado à cana de leme. O volume do fluido hidráulico 
circulante depende do modelo da bomba de direcção, 
do número de voltas do volante e da velocidade à qual 
o mesmo é rodado. A bomba de direcção VETUS tem 
uma posição meio aberta, assegurando a que não haja 
passagem de fluido, desde que a bomba permaneça 
imóvel. Para ligar uma ou mais bombas de direcção e /
ou piloto automático a um sistema hidráulico VETUS, 
uma unidade de controlo HT 1019 deve ser usada.

1. Bomba de direcção com 
válvula anti-retorno

2. Bomba de direcção com 
válvula anti-retorno n 
(segunda posição de 
direcção)

3. Unidade de controlo
4. Motor propulsor

Para embarcações maiores, uma direcção assistida hidráulica VETUS é o sistema de direcção mais confortável e extremamente seguro. 
O esforço a efectuar no leme é apenas cerca de 10% de um sistema de direcção não assistida. Por outras palavras, o barco pode ser 
conduzido literalmente com um dedo. Devido ao atrás exposto, o diâmetro do volante pode ser consideravelmente menor do que o 
normal: um diâmetro de apenas Ø 360 mm é geralmente suficiente.

A direcção assistida hidráulica VETUS foi desenvolvida para aplicação no 
programa “potência hidráulica VETUS”, que é baseado no princípio de 
“pressão constante” (sensor de carga). Se o seu barco estiver equipado com 
um sistema hidráulico que não funciona neste princípio, a VETUS terá todo 
o prazer em aconselhá-lo sobre como adaptar o seu sistema, no sentido de 
possibilitar a instalação deste tipo de direcção.

Esquema baseado em bomba tipo “carga sensitiva”

A VETUS tem o maior prazer em oferecer aconselhamento técnico e a facultar as necessárias instruções e diagramas de instalação.

5. Bomba hidráulica
6. Filtro
7. Reservatório hidráulico
8. Arrefecedor de óleo
9. Válvula de efeito duplo
10. Válvula anti-retorno
11. Válvula prioritária
12. Cilindro com bypass

A falange externa da bomba de direcção é resistente a água do 
mar, fabricada em alumínio, polido à mão e anodizado. O veio do 
volante é fabricado em aço inoxidável, tipo I-4462, com diâmetro 
de Ø 19 mm, cónico 1:12.

A dimensão do cilindro é determinada de acordo com
a medida do leme ou mesmo: de acordo com o binário 
a efectuar no leme. (o modo de calcular a força deste 
leme é apresentado na pág. 223).

Tipo de bomba
Considerando 4 – 6 volantes

voltas de bombordo a estibordo

Volume do cilindro
em cm3

Cilindro VETUS
modelo

Fluxo de óleo para
bomba de direcção

litro/min.
Diâmetro do tubo mm

HT1020 (75 cm3/rev.) 300 até 450 cm3 até MTC175 30 ltr./min. Ø 10 mm

HT1018 (95 cm3/rev.) 380 até 570 cm3 até MT230 30 ltr./min. Ø 18 mm

HT1025 (145 cm3/rev.) 580 até 870 cm3 até MT345 30 ltr./min. Ø 18 mm

Código Especificações

HT1020 Direcção assistida hidráulica 75 cm³/rev P/ cilindros até MTC175

HT1018 Direcção assistida hidráulica 95 cm³/rev P/ cilindros até MT230

HT1025 Direcção assistida hidráulica 145 cm³/rev P/ cilindros até MT345

HT1021 Válvula dupla anti- retorno p/ direcção assistida hidráulica
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HT1028

HT3011

HT1029
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Propulsão hidráulica

Bomba hidráulica tipo HT1029
Embora o fabricante do motor forneça 
habitualmente a bomba hidráulica, a VETUS 
também pode oferecer uma bomba hidráulica 
de volume fixo accionada pela correia do motor 
propulsor. Esta bomba VETUS tem é fabricada 
em bloco de rolamentos. As suas dimensões 
são pequenas e comparáveis com as de um 
alternador. A bomba tem uma tomada de força de 
aproximadamente 1 kW (1.5 hp).
•	Dimensões (c x l x a): 220 x 90 x 112 mm
•	Peso: 5 kg
•	Diâmetro do veio: 22 mm
•	Velocidade máxima do veio: 3.500 rpm
•	Conexões de sucção e de pressão estão incluídos

No caso de ser utilizada uma bomba existente, o 
débito hidráulico tem de ser no mínimo 7 l/min e no 
máximo 40 l/min, com uma pressão máxima de 
funcionamento de 70 bar.

Código Especificações

HT1028 Reservatório hidráulico p/ direcção assistida (completo)

HT1029 Bomba hidráulica c/ bloco de rolamentos, 11.3 cm³/rot.

HT301132 Arrefecedor de óleo hidráulico p/ tubo Ø 32 mm

HT301142 Arrefecedor de óleo hidráulico p/ tubo Ø 42 mm

HT301147 Arrefecedor de óleo hidráulico p/ tubo Ø 47 mm

Refrigerador de óleo tipo HT3011

Reservatório hidráulico pequeno tipo HT1028
A direcção assistida VETUS pode ser ligada a um sistema 
hidráulico existente a bordo. No entanto, se não instalado 
e apenas for necessário direcção assistida, terá de montar 
este pequeno reservatório hidráulico (cerca de 20 l). 
Este é fornecido com todos os componentes de controlo 
necessários montados no topo.

Dimensões do reservatório
•	Comprimento 460 mm
•	 Largura 300 mm
•	Altura 470 mm

Se for instalada uma bomba com um volume ou 
alta capacidade, ou se a temperatura ambiente 
alta, pode ser gerado muito calor. Nestes casos, é 
necessária a instalação de um arrefecedor de óleo
na linha de retorno. Encontram-se disponíveis três 
p/ diâmetros de tubos de água:
•	Ø 32 (HT301132)
•	Ø 42 (HT301142)
•	Ø 47 (HT301147)
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Em muitos casos é preferível impulsionar o veio através de um motor hidráulico, em vez da utilização convencional do motor e
caixa redutora.

Propulsão hidráulica

Como funciona
Instala-se uma bomba hidráulica 
acoplada ao motor no lugar da caixa 
redutora. Esta bomba desloca fluido 
hidráulico a partir de um depósito e 
fornece-o sob pressão à válvula de 
controlo de velocidade e direcção. A 
válvula de controlo determina a direcção 
e volume do fluxo hidráulico, este pode 
depois rodar na direcção dos ponteiros 
do relógio ou na oposta, conforme 
escolhido. Este impulsiona o veio através 
de um acoplamento flexível. 

O sistema VETUS utiliza uma bomba 
hidráulica e um motor com volume fixos. 
A relação de transmissão (redução) é 
conseguida pela diferença no volume 
entre a bomba de palhetas e o motor 
hidráulico. 

A redução entre a rotação do motor 
e a do veio é de 2:1 para os modelos 
HPM4.35 e HPM4. 45 e HPM4.56 e de 
1.9:1 para o modelo HPH4.65.  
A potência de motor máxima admissível 
é de 50 kW (67 HP) com uma velocidade 
máxima de 3,000 RPM. Na maioria dos 
casos é suficiente um veio com  
Ø 25 mm. A falange de saída do motor 
hidráulico VETUS é aplicável a todos os 
acoplamentos flexíveis VETUS.

POTÊNCIA HIDRAULICA

Fornecimento
A propulsão hidráulica da VETUS encontra-se disponível 
em 4 versões:
MODELO HPM4.35
motor marítimo VETUS M4.35 de 24.3 kW (33 hp).
MODELO HPM4.45
motor marítimo VETUS M4.45 de 30.9 kW (42 hp).
MODELO HPM4.56
motor marítimo VETUS M4.56 de 38 kW (52 hp).
MODELO HPM4.65
motor marítimo VETUS M4.65 de 48 kW (65 hp).

•	 Bomba hidráulica c/ 
refrigerador de óleo

•	 Falange adaptadora da 
válvula de controlo

•	 Acoplamento de dispositivos 
de montagem flexível do 

motor para ajuste na bomba
•	 Painel de instrumentos do 

motor e motor hidráulico de 
palhetas e cabo

•	 Depósito de óleo hidráulico 
p/ 35 l

Bomba
hidráulica

VETUS

Depósito
em aço inox

Motor
hidráulico VETUS

1. Motor hidráulico
2. Válvula de controlo operada mecanicamente
3. Depósito em aço inox
4. Bomba hidráulica
5. Alavanca de controlo remoto com cabo
6. Ligação para dispositivos auxiliares
7. Unidade de controlo para dispositivos auxiliares
8. Hélice de proa
9. Guincho

Todas as versões incluem
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➀
➂

➁
HPS

O sistema de propulsão diesel-hidráulico VETUS pode ser 
usado para impulsionar o barco a velocidades muito baixas 
em vias interiores quando a lavagem for prejudicial ao 
ambiente ou quando velocidades de baixo corrico forem 
necessárias. Claro que também pode ser utilizado como um 
sistema de propulsão de emergência, no caso de avaria com 
o motor principal. O sistema de propulsão pode ser apenas 
utilizado com veios que tenham um casquilho separado.

O sistema de propulsão diesel-hidráulico VETUS consiste 
num motor hidráulico, o qual é capaz de produzir alta 
potência radial, ou seja, rodar lentamente mas com um 
binário elevado. A potência necessária para impulsionar 
o motor hidráulico pode ser fornecida por um “bloco de 
alimentação” (um motor com uma bomba hidráulica) 
ou através de um gerador com uma bomba hidráulica 
integrada. O fluxo de óleo hidráulico é regulado 
proporcionalmente, o que significa que o veio pode 
começar a rodar muito lentamente e que a velocidade é 
atingida gradualmente. 

Este motor hidráulico impulsiona o veio através de 
uma “banda de alimentação”. Neste caso, a banda de 
alimentação consiste em 4 correias V, vulcanizadas a uma 
correia lisa, que formam uma banda completa. O motor 
hidráulico é montado numa estrutura que pode ser movida 
num carril, através de um cilindro hidráulico. Quando não 
se encontrar em utilização, a banda de alimentação estará 
com folga e solta sobre a polia do veio sob a sua tampa 
protectora. Quando o cilindro hidráulico está activado, 
a banda de alimentação estará sob tensão à volta das 
roldanas, criando transmissão mecânica entre o motor 
hidráulico e o veio.

Sistema de propulsão diesel-hidráulico

POTÊNCIA HIDRAULICA
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POTÊNCIA HIDRAULICA

Grupos de potência

Um “powerpack” pode ser útil para 
impulsionar o seguinte equipamento
•	Hélice de proa ou de popa hidráulico
•	 Sistema hidráulico de emergência tipo “Get you home” ligado 

ao (s) veio (s) propulsores em caso de falha do motor principal
•	Direcção hidráulica assistida
•	Ar-condicionado; transmissão directa sem necessidade de 

electricidade
•	Variedade de outras aplicações hidráulicas a bordo, tais 

como: braços de abertura de escotilhas, passerelles, gruas, 
estabilizadores, etc

•	 Fornecimento de água quente através de um termoacumulador
•	E muitas outras aplicações

A tendência moderna visa embarcações cada vez maiores, as 
quais têm requisitos de sistemas com potência auxiliar cada vez 
mais complexa. A abordagem tradicional implica a utilização 
de componentes de potência eléctrica, tendo desvantagens 
em termos de custo, peso e dimensões conforme as cargas vão 
aumentando. Chega a um ponto em que um “Powerpack” 
hidráulico central, de dimensões mais compactas, passa a ser 
uma alternativa muito atractiva. O “Powerpack” da VETUS 
consiste num motor marítimo diesel equipado com uma bomba 
hidráulica de 30 cc. Esta bomba pode então ser usada para uma 
variedade de instalações auxiliares a bordo.

Quais são as vantagens de um “powerpack”?
Convencionalmente, a provisão de aplicações de potência 
auxiliar em grandes embarcações (tais como guinchos, hélices 
de proa, sistemas de ferrar, etc.) é feita através da utilização de 
motores eléctricos ou hidráulicos impulsionados a partir do motor 
principal ou de uma bomba electro-hidráulica. Contudo, manter 
um gerador eléctrico em separado e/ou uma bomba hidráulica 
impulsionada pelo motor propulsor, tem possíveis desvantagens 
evitáveis caso se instale um Powerpack”. Para satisfazer os 
requisitos energéticos de um barco completamente eléctrico, 
um gerador terá que permanecer quase sempre ligado, o 
que significa: ruído permanente tanto a bordo como para os 
vizinhos. Mesmo se ligar o sistema através de uma bomba ligada 

Um “powerpack” da VETUS consiste num motor marítimo diesel ao qual é ligado uma bomba hidráulica em vez da caixa
redutora. Os “powerpacks” da VETUS são construídos com motores Mitsubishi ou Hyundai, combinam uma excelente relação peso / 
potência, tendo dimensões muito compactas. Em virtude disto mesmo, um “powerpack” é facilmente instalado a bordo.

ao motor propulsor, este poderá ter de ser ligado de 
forma a debitar um pequeno binário durante um curto 
prazo. A resposta é um “Powerpack”; uma pequena 
unidade diesel que oferece potência suficiente para 
fornecer todas as funções hidráulicas a bordo e que 
arranca facilmente. Além disso, haverá apenas paz e 
sossego a bordo da embarcação! Também é possível que 
a aplicação de um “Powerpak” e das funções hidráulicas 
permita a instalação de um gerador muito mais pequeno 
do que o normal.

Ao ter um “Powerpack” hidráulico a bordo, o gerador 
eléctrico pode ser muito mais pequeno do que se 
todas as funções auxiliares fossem eléctricas ou 
electro-hidráulicas. Por conseguinte, o custo total de 
fornecimento de energia auxiliar a bordo utilizando um 
“Powerpack” é pouco diferente e com a mais-valia de 
uma maior segurança, flexibilidade e conforto!

Quatro suportes flexíveis
para motor
Pág. 52

Painel e cabo para arranque 
do motor com cabo tipo
MP 22 BS
Encontram-se disponíveis painéis
adicionais para um segundo 
posto de comando.
Pág. 104

Ao controlar a RPM do motor, a
potência da bomba hidráulica
pode ser regulada.
Pág. 42

Acessórios incluídos como standard Alavanca de controlo  
de potência
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HT5034

HT1014

HT102312

HT102311

BOW..VRT

Bloco de alimentação, 12 e 24 Volt dc

POTÊNCIA HIDRAULICA

Hélice de proa e popa hidráulicos

A grande parte dos sistemas de potência hidráulica 
VETUS são concebidos para funcionarem com uma 
bomba hidráulica para motor. Com este sistema a 
bordo, poderá existir potência suficiente para operar 
equipamento hidráulico tal como propulsores de proa 
e popa, direcção assistida, guinchos, cabrestantes, 
pranchas, etc. No entanto, estes dispositivos só podem 
funcionar quando o motor principal ou o gerador 
estão a funcionar, dependendo de onde a bomba 
está a receber a potência. No entanto, em certas 
circunstâncias pode ser desejável operar os sistemas 
hidráulicos sem o motor ou o gerador a funcionarem. 
Nestes casos, um bloco de alimentação eléctrica VETUS 
dá-lhe a solução; quer como um sistema autónomo 
ou, como uma fonte de alimentação adicional no 
sistema de potência hidráulica principal. Os grupos de 
potência eléctrica cumprem os requisitos EMC.

Estes blocos de alimentação podem ser fornecidos em várias 
execuções: 12 ou 24 V D.C e com diferentes potências para 
bombas, reservatórios, etc. Podem também ser fornecidos sem 
o reservatório, devendo nesse caso ser ligado ao reservatório 
hidráulico principal a bordo. O bloco de alimentação pode 
ser utilizado para operar o máximo de 4 funções. No exemplo 
apresentado, o bloco de alimentação é equipado com 4 placas 
base NG6, às quais podem ser ligadas unidades de controlo 
VETUS standard (HT1013, HT1014, HT102311, HT102312). 
Para o funcionamento eléctrico do bloco de alimentação e 
das unidades de controlo, a caixa de junção HT 5034 VETUS é 
necessária com um ou mais comutadores.

Tipo BOW..VRT
Pág. 185 para mais especificações.



200 Want to know more? Visit www.vetus.com

Estabilizadores (hidráulicos)

POTÊNCIA HIDRAULICA

Válvula bloqueadora

•	 Reservatório de aço inox com 
arrefecedor de óleo

•	 Ligação para unidade 
secundária

•	 Bomba hidráulica
•	 Bloco de válvulas 

bloqueadora
•	 Cilindros estabilizadores
•	 Alheta estabilizadora
•	 Arrefecedor de óleo

Os iates a motor com mais de 10 m são frequentemente usados em águas abertas. Os estabilizadores VETUS são a solução ideal para 
reduzir drasticamente o movimento de rolamento aquando de mau tempo ou ondulação forte.

Os estabilizadores consistem 
num par de alhetas accionadas 
hidraulicamente montadas nas 
secções principais de bombordo e 
estibordo do navio abaixo da linha 
de água. Os estabilizadores são 
controlados por um giroscópio a 
bordo e reagem automaticamente 
ao movimento de rolamento para 
criar um efeito de amortecimento. 
Por outras palavras, o movimento 
de rolamento é reduzido 
consideravelmente pela utilização 
de estabilizadores VETUS, 
resultando conforto acrescido 
e redução do risco de enjoo 
marítimo. 

Até um certo ponto, os 
estabilizadores podem ser 
comparados com as asas dos aviões, 
que reduzem consideravelmente o 
movimento em mau tempo.

Como é que funcionam?
O movimento de cada alheta estabilizadora é controlado por um conjunto de cilindros 
hidráulicos. Estes cilindros hidráulicos são operados por um sistema hidráulico a bordo, 
alimentado pelo(s) motor(es) Principal(ais) ou pelo gerador. Um giroscópio detecta 
movimento e a electrónica e uma válvula bloqueadora controlam o fluxo de óleo para os 
cilindros, gerando um movimento nas alhetas para contrariar o movimento. O bloco de 
válvulas tem um solenóide que controla a direcção das alhetas, centrando a válvula para 
navegação à ré e uma unidade de controlo de pressão de óleo. 

A tubagem liga a bomba hidráulica, a válvula bloqueadora e os cilindros hidráulicos.  
Se não existir sistema hidráulico a bordo, a VETUS pode fornecer os componentes.
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STAFIN

STA24VA

03 04 05 06 07

A 142 176 215 250 291

B 431 497 554 600 605

C 620 716 801 873 1021

D 798 921 1024 1125 1318

E 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Estabilizadores (hidráulicos)

POTÊNCIA HIDRAULICA

Afectam a velocidade?
Em águas calmas com os estabilizadores parados, a redução da velocidade é insignificante (por exemplo: cerca de 1 nó, 
navegando a 25 nós para uma embarcação de 25 metros). No entanto, em águas agitadas, um navio que utilize estabilizadores 
tem a vantagem, porque o barco ola menos, tendo uma superfície molhada mais pequena.

A dimensão da alheta pode ser calculada 
utilizando a seguinte fórmula:   
Superfície da alheta em m2  =  3,5 x B x D 
 T2  x V2

Exemplo
Um iate a motor de 13,5 m tem uma largura à linha de água de 3,6 m. A 
deslocação é de 23 T e a velocidade é 8,5 nós. Período de rolamento é 3,5 seg.

Qual a dimensão?
B =  Largura máxima da linha de água em 

metros. 
D =  Deslocação em toneladas métricas.
T =  Período de rolamento em segundos. 

Este é o tempo necessário a rolar 
desde estibordo ao porto e novamente 
a estibordo. A amplitude não é 
importante uma vez que o período se 
mantem sempre constante. O período 
de rolamento pode ser facilmente 
medido.

V = Velocidade de Cruzeiro em nós.

A medida de alheta recomendada é a seguinte:
3,5 x 3,6 x 23  =  0,33 m2

  3,52 x 8,52

Assim, deveria escolher uma alheta de 0.4 m2 
ou 0.3 m2 , se o espaço for restrito.

A posição das 
alhetas 
Os estabilizadores são mais 
eficazes se estiverem localizados 
40 a 50% abaixo da linha de água 
a partir da proa. As extremidades 
das alhetas têm de estar 
localizadas dentro da largura 
máxima do navio tanto quanto 
possível, para evitar danos na 
imobilização. Peças guias têm de 
ser laminadas ou soldadas nas 
secções do casco para as alhetas 
passarem.

A partir do painel de controlo, os estabilizadores podem ser 
ligados ou desligados ou centrados quando em navegação 
à ré. A quantidade necessária de amortecimento pode ser 
ajustada e a amplitude de rolamento é apresentada.

Especificações
•	Dimensões: 210 x 85 x 103 mm
•	Cumpre os requisitos EMC

Fornecimento
•	Um conjunto que consiste em 

quatro cilindros hidráulicos 
com válvulas bloqueadores 
associadas, um painel de 
controlo e um giroscópio 
(regista o movimento do barco). 
A alimentação standard é 24 V 
DC (encontra-se disponível um 
transformador de 12 a 24 V, em 
opção)

•	Um par de alhetas. A peça da 
alheta e a lâmina são feitas em 
aço inox e a lâmina é preenchida com poliuretano. 
Existem 5 medidas de alhetas disponíveis: 
0.3, 0.4, 0.5, 0.6 e 0.7 m2. STA24VA

•	Um par de peças guia, disponíveis para cascos de aço, 
GRP ou alumínio. Os tubos de alta pressão não estão 
incluídos e devem ser encomendados separadamente nos 
comprimentos necessários

Visão geral dos estabilizadores VETUS
•	 Instalação “Plug and Play” para embarcações em aço, GRP e alumínio.
•	 Funcionamento totalmente automático
•	O movimento da alheta é automaticamente ajustado de acordo com o grau de
•	 amortecimento seleccionado, a velocidade da embarcação e o estado do mar
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Porquê potência hidráulica VETUS?
•	Uma instalação de potência hidráulica VETUS é um sistema fiável de alto rendimento, o qual é facilmente aplicável em todos os barcos
•	Os sistemas têm uma grande flexibilidade na aplicação dos seus componentes e podem trabalhar no limite, quase ininterruptamente
•	A VETUS oferece uma vasta gama de bombas hidráulicas com um, extremamente, baixo nível sonoro
•	A VETUS fornece tomadas de força para os motores VETUS - Deutz, bem como suportes para a maior parte dos outros fabricantes de motores
•	As unidades de controlo encontram-se disponíveis para instalações de 12V e 24V
•	Todos os sistemas hidráulicos são adequados para uma aplicação posterior à fabricação
•	A VETUS também fornece estabilizadores hidráulicos com amortecimento ajustável

Conselhos
1. O reservatório hidráulico é a parte central de qualquer sistema hidráulico. Os 

dispositivos de controlo necessários para operar, por exemplo, um propulsor de 
proa ou um guincho hidráulico, encontram-se montados no reservatório.

2. O reservatório de óleo hidráulico é fornecido com todos os dispositivos de 
controlo pedidos pré-instalados.

3. Os trabalhos devem ser efectuados num espaço asseado, utilizando 
ferramentas bem limpas. A sujidade e a humidade são os maiores inimigos dos 
sistemas hidráulicos. 

4. Todos os sistemas hidráulicos Vetus estão equipados com uma bomba 
automática que funciona segundo o sistema de pressão constante. A bomba 
equaliza constantemente o caudal em relação à pressão máxima de trabalho.

5. Quando não é necessário fluxo de óleo, a bomba não o debita. A bomba roda 
livremente, não causando quaisquer desgaste. 

SOBRE POTÊNCIA HIDRÁULICA
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ELECTRICIDADE A BORDO

3 anos de garantia
(de acordo com as condições de garantia e manutenção VETUS)
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A electricidade a bordo, não só tem um papel importante no 
criar de condições de vida confortáveis a bordo, como também 
desenrola um papel vital na segurança. Como exemplo óbvio, 
pode ser extremamente perigoso se não conseguir pôr o motor 
a trabalhar devido à falha da bateria. Independentemente 
das questões de segurança, pretendemos que a sua estada a 
bordo seja tão agradável quanto possível, estando isto muito 
dependente da fiabilidade da corrente eléctrica. De modo a ir ao 
encontro das necessidades energéticas, a VETUS fornece um vasto 
leque de produtos, os quais excedem todas as suas expectativas no 
quer diz respeito a electricidade a bordo.

Geradores
Quando há a necessidade de uma grande potência de 
fornecimento a bordo, a VETUS oferece uma gama de grupos 
geradores diesel. Todos os geradores VETUS são fornecidos com 
sistemas de escape completos, um kit de tomada de água completo 
e um painel de controlo à distância.

Baterias
As baterias VETUS encontram-se especialmente preparadas 
para o uso a bordo. Isto tem em conta a variação das alterações 
climatéricas sofridas pelas baterias marítimas. Durante os meses 
de inverno, a bateria do seu barco fica sem ser utilizada durante 
muito tempo, muitas vezes sem ser carregada. Respondendo 
a esta situação, potencialmente má para a bateria, as baterias 
VETUS têm uma descarga mínima (aproximadamente 3% por 
mês). Assim sendo, ainda podem ser utilizadas para pôr o motor 
em funcionamento, quando a primavera finalmente chega. 
Durante a época, as baterias devem ser capazes de fornecer 
cargas pequenas e constantes e também cargas pesadas mas 
curtas, como por exemplo as ocorridas quando um hélice de proa 
ou motor de arranque está a ser utilizado.

Carregadores e separadores de baterias
Os carregadores de baterias VETUS cumprem todos os requisitos 
para uma utilização diária a bordo. Em complemento aos 
carregadores de baterias, a VETUS também fornece carregadores/
separadores, os quais permitem um carregamento óptimo e 

ELECTRICIDADE A BORDO

Protector para 
alimentação de marina,

ver página 210

Carregadores solares,
ver página 210

Combi-gamma,
ver página 209

Geradores Diesel,
ver página 206

Dispositivo automático 
de inversão, 

ver página 210

Painel de controlo,
ver página 209

Painel solar
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simultâneo até três bancos de baterias. Utilizando um carregador/
separador, as baterias podem ser carregadas rápida e eficazmente, 
independentemente se for a partir de uma tomada da marina, 
do gerador ou de um alternador. Aplicando um separador de 
baterias adicional (separador de díodos) deixa de ser necessário, 
com a vantagem de baixo custo, curto tempo de instalação, 
poucos cabos lançados e mais espaço.

Inversores
Os inversores de onda sinusoidal VETUS convertem corrente de 12 
ou 24 Volt DC para corrente de 230 Volt AC. Os mesmos podem 
ser usados como fonte de alimentação de muitos equipamentos 
electrónicos, incluindo aparelhos usados em casa, desde que não 
excedam a capacidade energética máxima do inversor tais como, 
computadores, televisões, aparelhagens, secadores de cabelo e 
máquinas eléctricas. Estes compactos e leves inversores, produzem 
uma onda sinusoidal através de tecnologia de alta frequência, 
têm ligações para tomada de marina e funcionam como UPS. Isto 
significa que se o gerador for desligado, ou se a ligação da marina 
falharem, o inversor entra imediatamente e automaticamente em 

funcionamento sem que os aparelhos a ele ligados sejam 
afectados. Os inversores VETUS encontram-se disponíveis 
como unidade simples ou como inversor-carregador.

Carregador solar
A energia solar é um suplemento popular para o sistema 
de carga em muitos barcos, estando a tornar-se mais 
comum á medida que a tecnologia solar está a avançar 
em termos de eficiência. É uma solução amiga do 
ambiente; relativamente económica; de alimentar os seus 
aparelhos a bordo.O carregador solar VETUS permite 
um carregamento regular da bateria aquando do seu 
uso. Adicionalmente à sua função de carregamento, esta 
unidade assegura que quando as baterias se encontram 
perfeitamente carregadas, a carga do painel solar seja 
utilizada para outros propósitos.

Resumindo: a VETUS oferece uma gama alargada de 
soluções ‘Electricity on Board’. Quando necessitar de 
potência, pode confiar na VETUS.

ELECTRICIDADE A BORDO

Controlo remoto,
ver página 211

Bateria de serviço

Bateria do propulsor de proa

Consumidores

Bateria de 
arranque 
do motor

230 VAC saída

Baterias marítimas,
ver página 217

Carregadores de 
baterias,

ver página 211

Separador de baterias,
ver página 212
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Todos os geradores da VETUS são fornecidos com um sistema de escape e um sistema de admissão de água completos.  
Todos os geradores VETUS cumprem os requisitos de baixa voltagem e máquinas do EMC*.

*montado numa caixa de insonorização.

Geradores a diesel

Disponível em 2015!

Modelos de geradores

Modelo Potência kVA Frequência Hz Voltagem Corrente
Amperes Potência kW RPM Modelo Peso sem caixa  

de insonorização
Peso com caixa  

de insonorização

GHS4 4 50 1x230 17 4 (Cos Phi1.0) 3000 SIK 95

GHS5 4,5 60
1x120 38

4.5 (Cos Phi1.0) 3600 SIK 95
1x240 19

GLS6,5 6,5 50
1x120 54

6.5 (Cos Phi1.0) 1500 SI(K) 210 275
1x240 27

GLS7,5 7,5 60
1x120 62

7.5 (Cos Phi1.0) 1800 SI(K) 210 275
1x240 31

GHS8 8 50 1x230 34 8 (Cos Phi 1.0) 3000 SI(K) 125 185

GHS14 14 50

1x230 60 14 (Cos Phi 1.0)

3000 TI(K)

220 295

3x230 28
11.2 (Cos Phi 0.8)

200 275

3x400 16

GLS14 14 50

1x230 60 14 (Cos Phi 1.0)

1500

SI(K) 315 395

3x230 28
11.2 (Cos Phi 0.8)

TI(K) 295 375

3x400 16

GHS17 17 60

1x120 65

3x240 32 13.6 (Cos Phi0.8) 3600 TI(K) 210 275

3x415 19

GLS17 17 60

1x120 141
17 (Cos Phi1.0)

1800

SI(K)

315 395
1x240 70

3x120 65
13.6 (Cos Phi0.8) TI(K)

3x240 32

GHS24 24 50

1x230 104 24 (Cos Phi1.0) SI(K) 345 436

3x230 47
16 (Cos Phi0.8)

3000
TI(K) 315 395

3x400 27

GLS25 25 50
3x230 50

20 (Cos Phi0.8) 1500 TI(K) 415 505
3x400 29

GLS30 30 60
3x240 57

24 (Cos Phi0.8) 1800 TI(K) 415 505
3x415 33

ELECTRICIDADE A BORDO
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GHS4/5

207

Dados técnicos
4 - 8 kVA (GHS4, GHS5, GHS8)
•	Tolerância de tensão: mais ou menos 5%
•	Protecção: IP55
•	Capacidade de sobrecarga (2 seg.): 11/2 x corrente 

nominal
•	Temperatura ambiente máx.: 40°C
•	Temperatura máx. da água de refrigeração: 30°C
•	Nível de ruído com caixa de insonorização: 70 dB(A)
•	Âng. inclinação cont. máx.: 

avante e à ré: 15° transversalmente: 25°

Dados técnicos
14- 24 kVA (GHS14, GHS17, GHS24)
•	Tolerância de tensão: mais ou menos 2%
•	Protecção: IP55
•	Capacidade de sobrecarga (2 seg.): 2,5 x corrente 

nominal
•	Temperatura ambiente máx.: 40°C
•	Temperatura máx. de água de refrigeração: 30°C
•	Nível de ruído com caixa de insonorização: 65 dB(A)/ 68 

dB(A)
•	Âng. inclinação cont. máx.:  

avante e à ré: 15° transversalmente: 25°

Dados técnicos
6.5-17 kVA (GLS6.5, GLS7.5, GLS14, GLS17)
•	Tolerância de tensão: mais ou menos 2%
•	Protecção: IP55
•	Capacidade de sobrecarga (2 seg.): 3 x corrente nominal
•	Temperatura ambiente máx.: 40°C
•	Temperatura máx. de água de refrigeração: 30°C
•	Nível de ruído com caixa de insonorização: 57 dB(A)
•	Âng. inclinação cont. máx.:  

avante e à ré: 15° transversalmente: 25°

Dados técnicos
25-30 kVA (GLS25, GLS30)
•	Tolerância de tensão: mais ou menos 2%
•	Protecção: IP44
•	Capacidade de sobrecarga (2 seg.): 3 x corrente nominal
•	Temperatura ambiente máx.: 40°C
•	Temperatura máx. de água de refrigeração: 30°C
•	Nível de ruído com caixa de insonorização: 57 dB(A)
•	Âng. inclinação cont. máx.:  

avante e à ré: 15° transversalmente: 25°

Geradores a diesel

GLS6.5/7.5 GHS8 GHS14/17 GLS14/17 GHS24 GLS25/30

A 920 mm 780 mm 1010 mm 1120 mm 1180 mm 1360 mm

B 390 mm 310 mm 390 mm 645 mm 665 mm 785 mm

C 220 mm 180 mm 220 mm 130 mm 190 mm 150 mm

D 585 mm 465 mm 585 mm 585 mm 585 mm 700 mm

E 555 mm 435 mm 555 mm 555 mm 555 mm 670 mm

F 630 mm 560 mm 630 mm 630 mm 630 mm 730 mm

ELECTRICIDADE A BORDO

Dois geradores com P.T.O. (tomada de força), tipo 
falange SAE-B, para uma bomba hidráulica com 
veio, 16/32.

TIPO GLS 14  adequado para uma bomba com 
êmbolo variável e com uma potência 
de 0 - 30 cm3

TIPO GLS 25  adequado para uma bomba com 
êmbolo variável e com uma potência 
de 0 - 30 cm3 ou 0 - 45 cm3

Para esta aplicação, deve ser utilizada uma bomba de êmbolo 
variável com um controlo de pressão/fluxo compensado e um 
volume de curso limitável. Um gerador eléctrico equipado com 
uma bomba de êmbolo hidráulico variável, tal como é aqui 
apresentado, tem potência hidráulica e eléctrica, e assim ser 
verdadeiramente denominado de “powerpack” multifuncional. 
Contudo, se o gerador tiver que oferecer potência hidráulica 
sob certas circunstâncias, pode ser que haja potência eléctrica 
insuficiente para colmatar as exigências, devido às limitações da 
potência em cavalos do motor. Neste caso, a alimentação eléctrica 
é automaticamente bloqueada. Tendo em conta o facto de que 
o volume de curso da bomba e a pressão operacional podem ser 
limitados, a potência hidráulica por ser limitada a qualquer valor 
máximo, conforme necessário.

Alguns exemplos de aplicações úteis
•	Quando uma embarcação tem apenas um motor propulsor e é 

necessário que a potência máxima do hélice de proa e do hélice 
de popa seja produzida ao ralenti. O gerador a funcionar a 1.500 
rpm é cerca do dobro da velocidade do motor propulsor ao 
ralenti. Isto fornece potência aos hélices de proa e de popa em 
simultâneo.

•	Caso uma embarcação esteja equipada com instalação de 
propulsão de emergência hidráulica “HPS” (ver página 197).

Geradores com P.T.O. (Tomada De Força), tipo SAE-B
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* O pico de potência que o inversor pode fornecer é destinado exclusivamente para situações inesperadas. Escolha sempre um inversor 
com uma potência nominal, igual ou superior do que a potência máxima instalada, mesmo que esta ocorra apenas por curtos períodos.

Tipo IV
Os inversores de onda sinusoidal VETUS, que convertem 
12 ou 24 Volt DC para 230 Volt, poderão ser utilizados 
para qualquer tipo de equipamentos electrónicos. Estes 
inversores produzem uma onda sinusoidal pura utilizando 
tecnologia de alta frequência. Estes são compactos e muito 
leves. Todos os inversores VETUS têm uma ligação de 
alimentação da marina e uma função UPS incorporada (fonte 
de alimentação ininterrupta). Isso significa que, sempre que 
a alimentação da marina for desligada, o inversor assumirá 
a fonte de alimentação sem afectar os equipamentos 
ligados. A potência nominal de todos os conversores VETUS 
pode ser utilizada em pleno sem limitações, mesmo com 
temperaturas de até 75°, os picos de potência também são 
muito elevados. Por exemplo: um inversor de 3 kW pode 
produzir 3,9 kW até 30 minutos. Não há necessidade de abrir 
o inversor para a sua instalação, logo, a instalação é rápida 
e fácil. O conversor tem uma barra LED embutida para a 
indicação da voltagem da bateria e do consumo energético.

O inversor encontra-se automaticamente protegido 
contra
•	 Sobrecarga
•	Tensão da bateria muito alta
•	Tensão da bateria muito baixa
•	Temperatura muito alta
•	Curto-circuito
•	 Inversão de polaridade da bateria
Com o painel de controlo remoto opcional, o inversor pode 
ser ligado e desligado à distância. O visor indica o estado da 
tensão da bateria, a tensão da saída AC, a potência de saída 
e as funções de alarme.

Especificações
•	Pura onda sinusoidal
•	Alta potência de pico
•	UPS incorporado
•	Classificado até 75˚C, sem perda de potência!
•	Tomada universal AC, compatível com todas as 

tomadas universais

Inversores de onda sinusoidal e painel de controlo

Tipo IV60012 IV100012 IV150012 IV200012 IV300012 IV60024 IV100024 IV150024 IV200024 IV300024

en
tr

ad
a

Voltagem nominal da 
bateria 10-16 V 20-32 V

Entrada nominal max. a
10.5 resp. 21 Volt e Pnom. 67 A 112 A 167 A 223 A 334 A 34 A 56 A 84 A 112 A 167 A

sa
íd

a

Voltagem Ajustável: 200, 220, 230, ou 240 V AC (+/-2%)

Frequência Ajustável: 50 Hz ou 60 Hz (+/- 0,05%)

Forma Onda Sinus, distorção harmonica total < 3%

Potência nominal Contínua a cos phi=1, a uma temperatura máxima do inversor de 75°C

600 W 1000 W 1500 W 2000 W 3000 W 600 W 1000 W 1500 W 2000 W 3000 W

Pico de energia* 60 min.
105 - 110%

30 min.
120 - 130%

10 min.
140 - 145%

5 sec.
150%

1 sec.
200%

Cos phi São permitidos todos os tipos de carga

Eficiência 83 - 85%

Voltagem de entrada do modo UPS 180 - 245 V AC, Tempo de ligação < 3 msec

Temperatura ambiente Durante armazenamento: -30°C to + 70°C.

Humidade relativa Max. 95 %, sem condensação (todas as placas de circuito são revestidas)

Classe de protecção IP20

Dimensões (mm) 350x285
x120

400x285
x120

450x285
x120

420x285
x185

490x285
x185

350x285
x120

400x285
x120

450x285
x120

420x285
x185

490x285
x185

Peso 5.3 kg 6.6 kg 7.5 kg 11 kg 13 kg 5.3 kg 6.6 kg 7.5 kg 11 kg 13 kg

ELECTRICIDADE A BORDO



Creators of Boat Systems

COMBI

GAMPANEL

209

Tipo COMBI
O Combi-γ VETUS pode ser utilizado
•	 Como um inversor (de 12 ou 24 Volt D.C. para 230 Volts AC)
•	 Como um carregador de baterias
•	 Em combinação com o carregador solar VETUS

O carregador de baterias tem quatro modos de funcionamento: 
boost, absorção, flutuação e equalização. Pode-se ligar duas baterias. 
Em combinação com um carregador solar VETUS, a unidade Combi-γ 
pode comunicar e controlar o fornecimento de corrente, bem como as 
características de carga.

Além das suas principais funções, a Combi-γ tem muitos 
mais recursos:

•	 Controlo de Energia 
Com o painel de controlo incorporado, pode-se seleccionar a 
entrada máxima da corrente de fornecimento da marina ou do 
gerador. Isto garante que o circuito disjuntor da marina não dispare. 

•	 Gestão de Energia 
A função gestão de energia controla e regula o fornecimento 
energético. Se necessitar de mais potência, a gestão de energia 
alterna automaticamente no inversor, ou inicia o gerador, a fim 
de fornecer a potência necessária. Uma unidade Combi-γ de 3 kW 
fornecerá um total de 6 kW (3 kW através da função do inversor e 
mais 3 kW da alimentação da marina ou do gerador). 

•	 UPS (fonte de alimentação ininterrupta)  
Se a alimentação de energia falhar, a função de inversor do Combi-γ 
alternará automaticamente. 

•	 Ligação em paralelo 
Para atingir os níveis máximos de potência necessária, pode-se ligar, 
em paralelo, até 5 unidades Combi-γ. 

•	 Funcionalidade trifásica 
Um sistema de fornecimento trifásico também instalado, aplicando 
3 unidades Combi-γ. Utilizando o Combi-γ 3 kW em paralelo, obtêm-
se uma potência total de 45 kW.

Combi-gamma

•	 Three-phase functionality 
A three-phase supply system may also be created with 3 
Combi-γ units. Using 3 kW Combi-γ’s in parallel and three-
phase, a total output of 45 kW can be achieved.

PainZel de controlo remoto para combi-γ
Pode-se ligar um painel de controlo à unidade Combi-γ. 

Este painel apresenta as 
seguintes informações
•	 	A	entrada	de	AC	e	a	

tensão de saída e 
corrente

•	 	A	tensão	da	bateria,	
consumo de corrente e 
potência

•	 	Tensão	de	
carregamento e 
carregamento dos 
actuais níveis do 
Combi-γ e carregador 
solar

•	 estado	da	UPS
•	 	estado	do	relé	

multifuncional
•	 Alarmes

Controla igualmente
•	 Inversor, carregador de 

bateria, carregador 
solar ON / OFF

•	 Mudança de níveis
•	 A tensão de carga e 

corrente
•	 Relés
•	 Configuração de 3 fases 

paralelas
•	 Tensão de saída AC e 

frequência

Modelo VETUS “Combi-γ” COMBI1512 COMBI3012 COMBI1524 COMBI3024

Inversor:

en
tr

ad
a Voltagem nominal da bateria 10-16 V  20-32 V

Entrada corrente max. e
10.5 V resp. 21 V e Phnom 167 A 334 A 84 A 167 A

sa
íd

a

Voltagem Ajustável: 185-240 V AC

Frequência Ajustável: 50 de 60 Hz ± 0.1%

Forma Onda Sinus, distorção harmonica total < 3%

Potência nominal Contínuo a cos phi = 1, a uma temperatura máx. do inversor de 75°C

1500 W 3000 W 1500 W 3000 W

Pico de potência
                     60 min                              30 min.                             10 min.                              5 sec.                                1 sec.
                 105 - 110%                       120 - 130%                       140 - 145%                          150%                                200%

Cos phi (factor de potência) São permitidos todos os tipos de carga

Carregador de baterias:

en
tr

ad
a Voltagem 200-250 V AC

Frequência 45-55 Hz ou 55-65 Hz

Cos phi (factor de energia) 1

sa
íd

a

Corrente de carga Ajustável

Corrente máxima de carga 70 A 120 A 40 A 70 A

Carga actual de arranque da bateria 4 A

        Geral:

Corrente de entrada no modo UPS 180 -245, tempo de ligação < 3 msec.

Corrente de ligação UPS Max. 16 A 30 A 16 A 30 A

Corrente Max. de painel de Controlo 10 A 20 A 10 A 20 A

Relés Multifuncional 3x

Temperatura ambiente Durante armazenamento: -30ºC até + 70ºC. Durante utilização: 0ºC a + 50ºC (temp. inversor 75°C)

Humidade relativa Max. 95%, sem condensação (todos as placas de circuito são revestidas)

Classe de protecção IP20

ELECTRICIDADE A BORDO
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Type IVPS
Este dispositivo de comutação automática está ligado ao fornecimento da marina, ao 
gerador (se estiver montado) e ao inversor. Se o fonecimento da marina ou o gerador forem 
desligados ou estiverem fora da faixa 180 - 250 Volt, o dispositivo de comutação automática 
liga automaticamente o inversor. Naturalmente, apenas as cargas até ao limite nominal 
do inversor e da capacidade da bateria podem ser fornecidss. O dispositivo de comutação 
automática monitoriza constantemente se o fornecimento da marina ou do gerador já foram 
restaurados e se estão dentro da gama de variação de tensão correcta. Se assim for, mudará 
imediatamente para essa fonte. Quando ambas as fontes estão disponíveis, o gerador tem 
prioridade. Na comutação para o gerador, um intervalo de tempo entre 0 - 30 segundos 
poderá ser seleccionado.

Especificações
•	Capacidade: 4.5 kVA
•	Dimensões: 290 x 180 x 95 mm
•	Peso: 2.4 kg
•	Voltagem de entrada:  

230 Volt AC, 50 Hz

1. Fornecimento da marina
2. Gerador
3. Inversor
4.  Dispositivo automático de 

mudança
5. Painel de controlo remoto
6. Bateria
7. Equipamentos

Dispositivo de comutação automática

Especificações
•	Voltagem de entrada: 195-253 Volt A.C. / 50-60 Hz
•	Consumo de energia: 5 watts nominais
•	Corrente de fecho: Um máximo de 16
•	Potência de comutação: 

- Máximo de 3680 Watts (Resistivo e indutivo de cargas fracas) 
- Máximo de 1500 Watts (Cargas indutivas em cos phi <0,4)

•	 Leitura: ecrã LCD
•	Operação: dentro dos limites das características do fusível B-ou C
•	Temperatura de operação: 0 - 40°C

Protector para alimentação de marina tipo SPP
O protector para Alimentação de Marina da VETUS apresenta um aviso caso sobrecarregue o fornecimento de energia 
eléctrica da marina e desligará a sobrecarga antes de o disjuntor na marina fazer o mesmo. O protector para alimentação 
de marina da VETUS não é afectado por equipamentos com uma corrente de pico elevada, como um frigorífico ou ar 
condicionado.

Tipo SL
O carregador solar VETUS permite o carregamento da bateria aquando da utilização de painéis solares. Além da função de carga, 
esta unidade garante que quando as baterias estiverem totalmente carregadas, as saídas dos painéis solares possam ser usadas para 
outros fins (desvio de regulação). A fim de evitar a descarga completa da bateria, a função de controlo de carga desligará quaisquer 
consumidores quando a voltagem da bateria ficar muito baixa. O carregador solar VETUS pode ser utilizado como uma unidade 
autónoma, ou combinado com a unidade Combi-γ VETUS. Neste caso, o Combi-γ controlará a totalidade do fornecimento actual. 
Podem ser ligados até 10 carregadores solares em paralelo.

O carregador solar está protegido contra
•	Curto-circuito
•	 Sobrecarga de corrente do painel solar
•	Polaridade invertida
•	Temperatura em excesso

Carregador solar

Tipo de carregador solar SL45 SL60

Carga máxima 45 A 60 A

Características de carga 4-etapas

Voltagem da bateria 12-48 V

Voltagem máxima do painel solar 125 V

Voltagem miníma do painel solar 9 V

Temperatura ambiente Durante o armazenamento: - 55ºC to + 85ºC
Durante o uso: - 40°C to + 45°C

Humidade relativa Max. 95%, livre de condensação
(p.c.b. protegido)

Dimensões: (c x l x p) mm 266 x 127 x 75

Peso 1,5 kg

ELECTRICIDADE A BORDO
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Tipo BC
Os carregadores de baterias VETUS cumprem todos os requisitos a bordo
•	 São adequados para ligação a 120 ou 230 Volts de corrente eléctrica alternada.
•	Mesmo com tensão muito baixa, estes carregadores permanecem operacionais: 
•	80 Volts (em vez dos habituais 120 V) ou 180 V (em vez dos habituais 230 V).
•	Todos os carregadores de bateria VETUS - com excepção do modelo mais 

pequeno BC12202A – têm três saídas, permitindo o carregamento simultâneo 
de até três bancos de baterias. 

•	Os carregadores de bateria VETUS têm 3 fases: normal, rápido e nível.
•	A carga pode ser ajustada para baterias húmidas, de gel, de tracção ou AGM 

(malha de fibra de vidro absorvente).
•	Protecção: saída do terminal, alta ou baixa tensão de entrada, tensão 

excessivamente alta e temperatura.
•	A inversão de polaridade é indicada por um LED e um alarme.
•	Podem ficar permanentemente ligados, mesmo durante o inverno.
•	Todos os carregadores de bateria VETUS têm característica de carregamento 

“IUoU”, com uma “fase de flutuação”. Assim sendo, o carregador reduz 
o impulso de saída de corrente quando a chamada “voltagem de gás” é 
alcançada. Na fase final de carga, reduz a carga ainda mais até que a tensão de 
flutuação seja atingida, impedindo que a bateria liberte gases e que consuma 
água.

Com o aumento da temperatura da bateria, 
a tensão de carga deve ser reduzida. Um 
sensor de temperatura opcional pode ser 
ligado a qualquer carregador de baterias 
VETUS garantindo que a tensão de carga 
seja adaptada à temperatura da bateria.

Atenção: Para carregar bancos de 
bateria separadamente utilizando o 
alternador do motor, o Combi-carregador-
separador VETUS ou o separador de 
baterias (consulte a página 185 e 189) é o 
aparelho ideal. Os separadores de bateria 
VETUS não causam qualquer queda de 
tensão. Devido a isto, é desnecessária a 
compensação da saída do alternador.

Sensor de temperatura
para baterias

Carregadores de bateria

Este painel de controlo remoto pode estar ligado a todos os carregadores
de baterias. O painel tem as seguintes funções e indicações
•	 Interruptor On / Off para o carregador da bateria
•	Ajuste da corrente de saída, permitindo que o carregador de baterias funcione a 

partir de fontes de alimentação da marina
•	Estado da carga da bateria

LED e besouro de alarme. A natureza da falha 
é indicada no painel. Este painel de controlo 
remoto é ligado ao carregador de bateria 
através de um cabo fino tipo UTP.

Especificações
•	Dimensões do painel: 99 x 62,5 mm
•	Dimensões do recorte: 70x52 mm

Tipo BC12202A BC12263A BC12403A BC12603A BC12803A BC24303A BC24503A BC24803A

En
tr

ad
a Voltagem de abastecimento  80-130 V ou 180-250 V , ajustável internamente

Frequência 50 ou 60 Hz

Consumo de energia 300 W 400 W 600 W 900 W 1200 W 900 W 1500 W 2400 W

Sa
íd

a

Corrente nominal a 230 V:
                               a 115 V:

1,2 A
2,4 A

1,8 A
3,6 A

2,7 A
5,4 A

4 A
8 A

5,3 A
11 A

4 A
8 A

6,7 A
13,4 A

10,6 A
22 A

Voltagem Nominal da Bateria 12V 24V
Corrente máx. de carregamento. (±5%) 20 A 26 A 40 A 60 A 80 A 30 A 50 A 80 A

Características de carregamento IUoU

Número de tomadas 2 3

Ajustável para tipos de bateria Liquido, Gel, Semi tracção, AGM

Adequado para baterias com
capacidade Ah durante
11 a 14 horas:

• Com enchimento de líquido 120-200 175-250 270-440 400-600 550-800 200-300 350-500 550-800
• Enchimento de gel 100-200 150-250 225-440 340-600 475-800 160-300 300-525 450-800

• Ciclo longo 100-200 150-250 225-440 340-600 475-800 160-300 300-525 450-800

• Bateria AGM 100-200 150-250 225-440 340-600 475-800 160-300 300-525 450-800

Controlo Interruptores principais ON/OFF
Selector
corrente

40 or 80 A

Temperatura ambiente Durante o armazenamento: -20ºC a +70ºC. Em utilização: -10ºC a +50ºC

Humidade relativa  Max 90%, sem condensação (todas as placas de circuito são revestidas)

Nível de protecção IP20

Dimensões (mm) 293x180x95 293x180x95 246x305x90 340x300x90 340x300x90 246x305x90 340x300x90 340x289x181

ELECTRICIDADE A BORDO
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Carga simultânea de dois ou três bancos de baterias a partir de qualquer 
fonte de carregamento, com queda de tensão insignificante. Um 
separador de baterias pode ser considerado um comutador automático 
de baterias. Garante a distribuição automática da corrente de carga 
a partir do alternador e/ou o carregador da bateria para todos os 
bancos de baterias, mantendo-os isolados como fontes de alimentação. 
Isto é possível em virtude do facto de o sistema electrónico utilizado 
permitir que a corrente flua desde a fonte de carga para cada um dos 
bancos de baterias separadamente e não no sentido inverso. Por outras 
palavras: não é possível que um banco de baterias descarregue para o 
outro. A bateria para serviços domésticos pode ser (quase) esgotada, 
mas a bateria de arranque não será afectada. Após o arranque do 
motor, o alternador irá recarregar automaticamente todos os bancos 
de baterias. Em comparação com os divisores de díodo, esta alternativa 
apresenta uma queda de tensão insignificante, devido à utilização de 
transístores MOSFET em vez de díodos (0,1 V a 20 A, em vez de 0,7 V). Por 
conseguinte, a tensão de carga real é quase idêntica à tensão fornecida 
pelo alternador, garantindo um carregamento óptimo da bateria. Não 
há necessidade de compensar a saída do alternador, mesmo se isso for 
possível. Estes novos separadores de baterias apresentam uma ligação 
auxiliar, que fornece resposta aos alternadores de tensão detectada.

Os separadores de baterias da VETUS são adequados para instalações de 
12 e 24 Volt, para 2 ou 3 bancos de bateria e para 1 ou 2 alternadores. 
A corrente máxima de carga é de 150 A.

Tipo BS
Novos separadores de baterias versáteis para uma carga e 
manutenção optimizada!

Separador de baterias

Tipo BCS 
Este Carregador/Separador de Bateria combinado VETUS é projectado 
para uma carga simultânea óptima de até três bancos de baterias.
As baterias podem ser carregadas da forma mais rápida e eficiente 
pelo carregador de baterias e / ou o alternador do motor. Não 
necessita mais de um separador de baterias (divisor de díodos), com 
as claras vantagens de: menor custo, instalação rápida, menos cabos 
e mais espaço. Em contraste com a maioria das outras marcas, esta 
alternativa VETUS tem queda de tensão insignificante, devido ao uso 
de transístores mosfet, em vez de díodos (0,1 V, 25 A, em vez de 0,7 V) 
e a compensação da saída do alternador é desnecessária.

1. Carregador baterias 
combinado/separador de 
Baterias

2. Alternador
3. Baterias
4. Fornecimento da marina
5. Painel de controlo remoto

Carregador/separador de bateria

NOVO

 Informação técnica
Código Descrição Dimensões em mm Peso

BCS1225 Carregador de baterias 12 V, 25 A/separador de baterias 125 A 300x245x115 2.5 kg

BCS1245 Carregador de baterias 12 V, 45 A/ separador de baterias 125 A 330x256x115 4.3 kg

BCS2425 Carregador de baterias 24 V, 25 A/separador de baterias 125 A 330x256x115 4.3 kg

BCS2445 Carregador de baterias 24 V, 45 A/separador de baterias 125 A 370x310x115 5.3 kg

Voltagem: 80-130 V/60 Hz de 180-250 V/50 Hz 

Especificações

Tipo Número de 
entradas

Número de 
saídas

Corrente 
máxima de 

carga

Tensão de 
entrada Peso

BS1502C 1 2 150A 8-30V (DC) 1,0 kg

BS1503C 1 3 150A 8-30V (DC) 1,2 kg

BS15032C 2 3 150A (2x) 8-30V (DC) 1,3 kg

ELECTRICIDADE A BORDO

1. Separador de baterias
2. Alternador
3. Baterias
4. Carregador de bateria
5. Controlo remoto
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Dados técnicos
Adequado para instalações eléctricas de 12 ou 24 Volts. Características do separador de três vias, adequado para um 
alternador com uma carga máxima de 125 A, sem ser necessária a compensação do alternador. Relé de isolamento de 70 A 
para a bateria de iluminação. Pode ser ligado ou desligado a partir do painel de controlo. Desliga-se automaticamente 
quando a bateria atinge baixa voltagem. 
•	 Tensão de encerramento: 10,5 Volts (22 V) com um minuto de atraso (impermeável a breves picos de carga)
•	 Tensão de ligação: 11,5 V (23,5 V) Dimensões do bloco de distribuição 
•	 (c x p x a): 220 x 87 x 133 mm
•	 Peso: 1,7 kg

Battery watch for 2 or 3 batteries

Tipo BWA
O monitorizador de baterias VETUS controla 
três bancos de baterias (por exemplo, baterias 
de arranque, iluminação e a bateria para o 
hélice de proa) e garante que as três sejam 
carregadas simultaneamente pelo alternador ou 
por um carregador de baterias. Na realidade, o 
monitorizador de baterias VETUS é:
•	Um separador de baterias de três vias, sem 

queda de tensão
•	 Salvaguarda / alarme quando ocorre baixa 

tensão
•	Um interruptor On / Off do relé para a bateria de 

iluminação
•	Um carregador de baterias de arranque e do 

hélice de proa (limitada a uma corrente de 3 
A), quando se utiliza um inversor carregador 
combinado. O monitorizador tem um relé 
que desliga automaticamente a bateria 
doméstica (Iluminação) antes que esta esteja 
completamente descarregada. Isso aumentará 
consideravelmente a sua vida útil.

No caso de uma instalação bimotor 
(dois alternadores), é possível controlar 
e monitorizar dois monitorizadores da 
bateria com um painel. Para esse efeito, um 
conjunto de extensão pode ser fornecido, 
consistindo num monitorizador de bateria 
adicional e um cabo para interligar os dois 
monitorizadores de bateria. No painel 
está disponível uma luz de monitorização 
de carga da corrente para apenas um 
alternador, mas todas as outras funções 
podem ser usadas na sua totalidade.

Especificações
•	Um ecrã LCD de 3 dígitos com uma precisão de 0,1 Volt 
•	 LED de indicação para painel ligado/desligado, alarme, relé, carga do alternador e 

bateria seleccionada
•	 Funções de interruptor para: painel ligado/desligado, alarme ligado/desligado, relé 

ligado/desligado e selector de bateria 
•	Dimensões do painel:  161 x 99 mm
•	Dimensões de corte:  128 x 76 mm

Painel de controlo remoto para BWA   
O painel de controlo remoto que é fornecido de fábrica indica a tensão de um dos 
três bancos de baterias (domésticos, propulsor lateral de proa ou arranque) através 
de um ecrã LCD. O banco de baterias desejado pode ser escolhido através da função 
“Selecção da bateria”. Um alarme sonoro será accionado caso a tensão da bateria caia 
para valores muito baixos. O painel de controlo também pode ser usado para operar 
o relé como interruptor principal para o banco de baterias doméstico. O painel está 
ligado ao monitorizador de baterias através de um cabo fino UTP.

ELECTRICIDADE A BORDO

1. Monitorizador de bateria
2. Alternador
3. Bateria doméstica 

(iluminação)
4. Bateria de hélice de proa
5. Bateria para arranque

6. Painel de controlo remoto
7. Consumidores
8. Adaptador
9. Carregador de bateria/

inversor
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Manómetro de consumo de energia
É muito importante ter informação exacta da carga de uma bateria 
ou de um banco de baterias. O manómetro de consumo de energia 
monitora as seguintes funções:
•	Tensão; intervalo da escala: 0-32.6 V. Um alarme indica a baixa 

tensão durante a descarga ou tensão excessiva durante o 
carregamento.

•	Carga ou descarga de corrente, intervalo da escala + / - 200 A
•	Estado de carga da bateria, intervalo da escala: 0-99,9% da 

capacidade nominal da bateria. Esta pode ser inserida pelo 
utilizador.

•	Tempo necessário para descarregar completamente a bateria à 
taxa de descarga actual; intervalo da escala: 0-999 horas.

 
O aparelho pode ser utilizado tanto em sistemas eléctricos de 12 V 
como nos de 24 V. É fornecido com um shunt de 200 A, derivação e 
molduras em preto e branco.

Dimensions
•	Diâmetro do orifício Ø 85 mm
•	Diâmetro total Ø 97 mm

ELECTRICIDADE A BORDO

Carregador / monitorizador

Energy consumption gauge

Type BC12051 
Este carregador de baterias controlado por um microprocessador 
de 5 etapas garante um débito ideal das suas baterias nas 
seguintes etapas.
Etapa 1. Dessulfatação:
Recupera uma bateria muito descarregada ou ligeiramente 
sulfatada.
Etapa 2. Carga tipo boost:
Carrega a bateria até 75% da capacidade o mais rápida e 
eficientemente possível.
Etapa 3. Equalização e análise:
Carga a baixa corrente quase até à sua capacidade.  
Etapa 4. Carregamento total:
Carrega completamente a bateria sem sobrecarga.
Etapa 5. Manutenção:
Mantém a bateria completamente carregada.

Especificações
•	Voltagem de carga (max.) 14,8 V
•	Corrente de carga (max.) 5 A
•	Capacidade da bateria até 100Ah
•	Voltagem de alimentação 220-240 VAC, 50/60 Hz
•	Comprimento do cabo AC 1,83 m 
•	Comprimento do cabo de DC 1,83 m 
•	Temperatura ambiente -20° to 50°C
•	Protecção IP65 (poeira, salpicos)

Dimensões
•	Comprimento 16 cm 
•	 Largura 9,6 cm 
•	Altura 5,4 cm 
•	Peso 0,85 kg

Adequado para todos os tipos de baterias de 12V de chumbo (SLI, MF, AGM, GEL e Cal/Cal)
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Baterias VETUS
Todas as baterias marítimas VETUS são fabricadas na EU e são 
desenvolvidas para uso a bordo de embarcações.
Este design tem em conta as necessidades da época para a 
bateria, a qual é utilizada nas embarcações. Durante os meses 
de inverno, a bateria permanecerá sem uso durante longos 
períodos de tempo sem que seja carregada. Assim sendo as 
baterias VETUS têm uma descarga mínima (aproximadamente 
3% por mês), permanecendo carga suficiente para pôr o 
motor a trabalhar na próxima primavera. Aquando da época, 
as baterias devem ser capazes de fornecer cargas pequenas 
mas constantes e também cargas curtas e altas, tais como as 
utilizadas nos hélices de proa.

A VETUS comercializa 2 tipos diferentes de baterias

•	Gama	de	baterias	marítimas	SMF	(baterias	seladas	sem	
manutenção).	Uma bateria selada sem manutenção tipo 
VRLA, bateria sem manutenção, a qual não necessita de 
adicionamento do líquido. A tampa nesta gama de baterias 
regenera internamente qualquer gás durante o uso ou 
carregamento. A construção da bateria é baseada no uso de 
placas de chumbo-cálcio, os quais reduzem o uso de água. 
Os modelos VESMF60, 70, 85 e 105 estão equipados com um 
olho “mágico”, o qual indica o estado de carga da bateria. 

•	Gama	de	baterias	marítimas	tipo	AGM.	Uma bateria selada 
sem manutenção tipo VRLA, a qual não tem electrólito. 
O electrólito na bateria é absorvido pelos separadores de 
fibra de vidro entre as placas da bateria. Isto significa que 
durante o uso normal, a bateria não pode verter. Mesmo no 
caso da bateria seja acidentalmente derrubada e a caixa seja 
danificada, a bateria não pode verter visto que o electrólito 
está fechado nos separadores de malha de fibra de vidro. 
Este tipo de bateria pode, eventualmente ser transportada 
por avião.

Cada tipo de baterias tem as suas próprias características. De 
modo a auxiliá-lo na escolha da melhor bateria para o seu caso 
específico, consulte a tabela de selecção de baterias.

* Não recomendado

Batteries

Tabela de selecção de baterias

SMF AGM 

Bateria marítima Bateria marítima

Aplicação

Arranque do motor xxxx xxx

Arranque do gerador xxxx xxxx

Hélice de proa xxx xxx

Guinchos xxxx xxxx

Bombas xxx xxx

Uso com inversor xx xxx

Refrigeração x *** xxx

Ar condicionado x *** xxx

Luzes x *** xxx

Propulsão eléctrica x *** xxx

Geral

Sem manutenção Sim Sim

Descarga - xxx

Vida útil típica 7-8 anos 7-10 anos

Número de ciclos, carga -descarga- % 350 - 35%  375 - 80%

Descarga  3% por mês <3% por mês

Electrólito ácido AGM

materiais das placas Chumbo - cálcio Chumbo - cálcio

VRLA (válvula de sobre pressão) Sim Sim

Ligações de serie Sim Sim

ligação paralela Sim Sim

Transporte seguro Sim Sim

Máximo ângulo durante o uso 55° 55°

Ângulo de instalação 0° 0°

Carregar com o carregador Standard Sim Sim

ELECTRICIDADE A BORDO
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Baterias: informação adicional
Polos e terminais de bateria
Os polos, em todas as baterias VETUS de 12V encontram-se aplicados opostamente. Para cabos de bateria, recomendamos 
o uso de terminais de bateria VETUS. Estes encontram-se disponíveis com uma abraçadeira para cabo (cabo até 95 mm²) ou 
com ligação para parafuso M10 para ligar a um terminal. Ver página 219. Aquando da instalação dos terminais de bateria, 
é necessário abri-lo para o colocar sobre o polo de bateria. Não tente forçar a entrada da abraçadeira no polo. Isto pode 
danificar a bateria e afectar ambas, a longevidade e performance. Os polos da bateria de 2V são equipados com ligações 
estriadas. Aquando da encomenda de baterias de 2V, verifique a disposição das baterias, os cabos de interligação fazem parte 
do fornecimento. Este kit é fornecido, sem custos, para bancos de baterias de 12V ou 24V. Consulte o seu agente, no que 
respeita à disposição das baterias, de modo a escolher o conjunto correcto.

VRLA
As baterias VETUS SMF, AGM e baterias de Gel são baterias tipo VRLA (Valve Regulated Lead Acid). Isto significa que sob 
condições de utilização normais, as baterias deste tipo são seladas. No caso de haver um problema causado por um curto-
circuito exterior ou carregando a voltagens excessivas, o electrólito pode evaporar. Em circunstâncias extremas, a pressurização 
da bateria pode ocorrer, abrindo uma válvula de sobre pressão para efeitos de segurança.  

Electrólito
O electrólito é a substancia, na bateria, que transporta os electrões entre os polos positivo e negativo. Este encontra-se no 
estado líquido na bateria de baixa manutenção selada. Nas baterias AGM, é absorvido pela rede de fibra de vidro entre placas. 
Nas baterias de gel de 2V, encontra-se no estado sólido. 

Enchimento e carregamento
todas as baterias VETUS são fornecidas formadas.

Transporte
Com excepção das células de 2V, todas as baterias VETUS são fornecidas com pegas de transporte. As baterias marítimas são 
muito pesadas (40-60 kg) e necessitam de ser manuseadas por duas pessoas. Quando pretender movimentar as baterias em 
grandes distâncias ou alturas, recomendamos a utilização de assistência mecânica. 

Segurança
fumar perto de baterias é desaconselhadíssimo. As baterias libertam gases altamente inflamáveis e explosivos. Recomenda-se a 
utilização de equipamento de protecção quando estiver a trabalhar com baterias. Quando estiver a aplicar a bateria, os polos 
devem estar cobertos de modo a evitar curto circuitos provocados por factores externos. Quando estiver a instalar baterias 
marítimas de baixa manutenção, deve aplicar um ventilador na bateria ou na caixa de baterias.
 
Meio ambiente e reciclagem
A VETUS pede a todos os seus clientes o máximo cuidado ambiental. Os materiais usados nas baterias, tal como ácido, chumbo, 
plástico, etc, não são amigos do ambiente. Quando trocar de bateria, a antiga deve ser sempre entregue para ser reciclada. 
Se pretender entregar a bateria antiga, quer seja VETUS ou de outra marca, poderá faze-lo junto dos nossos distribuidores. 
Quando a bateria é entregue para ser reciclada, quase 99% dos materiais são aproveitados. Isto faz com uma bateria de 
chumbo-ácido seja um dos produtos mais amigos do ambiente a nível mundial!

Informação geral
Todas as baterias VETUS são fornecidas com terminais cónicos SAE negativos e positivos. 
As baterias VETUS são fornecidas abastecidas e prontas, portanto... é só desembalar e instalar!

Baterias

ELECTRICIDADE A BORDO

Caixas para baterias tipo BATBOX
Caixas para baterias com três dimensões distintas. 
Podemos fabricar caixas de polipropeno para todas as 
baterias VETUS, excepto para baterias de GEL de 2V.

Tipo Dimensões internas (c x l x a)

BATBOXS Caixa p/ baterias - pequena 255 x 180 x 195 mm

BATBOXM Caixa p/ baterias - média 350 x 180 x 195 mm

BATBOXL Caixa p/ baterias - grande 250 x 354 x 165 mm

Caixa recomendada

BATBOXS BATBOXM BATBOXL

VESMF60 VESMF70 VESMF85

VEAGM60 VEAGM70 VESMF105

VEAGM90

VEAGM100
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Longa durabilidade
As baterias VETUS AGM são as verdadeiras baterias marítimas multiusos. São adequadas para operação de descarga profunda 
cíclica quando utilizadas no banco principal para iluminação, bombas, electrodomésticos etc. Mas a alta classificação alta de 
arranque a frio também as torna excelentes para o arranque do motor ou alimentar propulsores de proa, âncora e outros 
consumidores de alta corrente.

Baterias Vetus, tipo AGM
Gama de baterias tipo AGM (Absorbed Glass 
Mat). Uma bateria selada sem manutenção tipo 
VRLA, a qual não contem quaisquer ácidos. O 
ácido da bateria é absorvido pelos separadores 
entre as placas da bateria. Isto significa que em 
uso normal, a bateria não verte. Mesmo que 
esta seja acidentalmente derrubada, danificando 
a sua caixa exterior, a bateria não verte ácido, 
visto que o mesmo se encontra fechado nos 
separadores de malha de fibra de vidro. Este 
tipo de baterias permite que a mesma seja 
transportada por avião.

Baterias marítimas VETUS 
SMF
Gama de baterias marítimas SMF (Sealed 
Maintenance Free). Uma bateria selada tipo 
VRLA, a qual não necessita de manutenção. 
As placas, nesta serie de baterias, recircula 
internamente quaisquer gases que sejam 
libertados aquando do seu carregamento. A 
construção da bateria é baseada na utilização 
de placas de chumbo-cálcio, as quais reduzem 
ainda mais a utilização de água. Alguns 
modelos são equipados com um olho mágico, 
o qual indica o estado de carga da mesma.

Baterias

Especificações VETUS SMF baterias marítimas

Tipo VESMF60 VESMF70 VESMF85 VESMF105 VESMF125 VESMF145 VESMF165 VESMF200 VESMF220

Voltagem 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12V 12V 12V

Capacidade C20 60 Ah 70 Ah 85 Ah 110 Ah 125 Ah 145 Ah 165 Ah 200 Ah 220 Ah

Capacidade de arranque a frio CCA (EN) 540 A 640 A 680 A 710 A 950 A 1050 A 1250 A 1300 A 1400 A

Reserva, em minutos 25A 93 min. 110 min. 165 min. 190 min. 230min. 301 min. 322 min. 431 min. 445min.

Dimensões c x l x a 242x175x175 278x175x175 350x175x175 350x175x230 513x189x220 513x223x223 518x223x223 518x276x242 518x276x242

Peso 13,8 kg 16,2 kg 19,6 kg 25,6 kg 34,4 kg 39,9 kg 43,8 kg 54,5 kg 56,2 kg

BATBOX S M L L - - - - -

Especificações VETUS AGM baterias marítimas

Tipo VEAGM60 VEAGM70 VEAGM90 VEAGM100 VEAGM140 VEAGM170 VEAGM185 VEAGM220

Voltagem 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12V 12V

Capacidade C20 60 Ah 70 Ah 90 Ah 100 Ah 140 Ah 170 Ah 185 Ah 220 Ah

Capacidade C5 43 Ah 50 Ah 67 Ah 75 Ah 115 Ah 135 Ah 155 Ah 185 Ah

Capacidade de arranque a frio CCA (EN) 530 A 680 A 800 A 760 A 1100 A 1300 A 1400 A 1500 A

Capacidade de reserva em minutos a 25A 103 min. 125 min. 175 min. 210 min. 267 min. 336 min. 383 min. 496 min.

Dimensões c x l x a 242x175x190 278x175x190 353x175x190 345x175x230 513x189x223 513x223x223 518x274x242 518x274x242

Peso 16,5 kg 19,3 kg 25,2 kg 29,2 kg 41,8 kg 49 kg 57,4 kg 60 kg

BATBOX S M L L - - - -

ELECTRICIDADE A BORDO
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Accessories

Battery main switches type BATSW 
May be connected to either the positive or the negative electric cable. Two positions: “on”and “off”. In the “off”position the key may 
be removed (except models 150 and 600). Provided with two M10 connectors. Model 250T is a twin pole switch to make/break both the 
positive and negative cables. Model 600 is watertight according to IP 67.

Aprovado pelos laboratórios kema e underwriters
O comutador é fornecido com um botão de bloqueio vermelho, indicando 
e bloqueando a posição. Isto desencoraja a operação com excesso de 
entusiasmo. Se estiver instalado um selector de baterias VETUS, existe ainda 
a liberdade de escolha da bateria (ou baterias) que fornecerá serviço (s). 
Geralmente falando, uma das 2 baterias é usada para ligar o motor. Mas se a 
bateria estiver quase descarregada (ou com falhas), a outra bateria pode ser 
utilizada para o resgate. O selector VETUS é inestimável em tais ocasiões. É 
ainda possível usar energia para o motor de arranque de ambas as baterias, 
se o interruptor for colocado na posição: “Both”. A alteração é  “efectuada 
antes de partir”, sendo possível a selecção da bateria mesmo com o motor 
em funcionamento (não passar pela posição “Off”). Utilizando um selector 
de baterias VETUS, a bateria de arranque e a bateria de serviço podem ser 
usadas e carregadas, como desejado.

Tipo ACCUSCH
Este famoso selector de baterias VETUS é um componente multifuncional. 
No sentido técnico, é um interruptor resistente da série rotativa. Da posição 
OFF, as seguintes baterias podem ser “ligadas”, em conformidade com o 
interruptor Standard: apenas bateria 1, bateria 1 mais bateria 2, apenas 
bateria 2. O interruptor permite a utilização e carga das baterias, tanto 
individualmente como em paralelo. Dimensões: 135x135x75 mm. Capacidade 
em Volts 6-12-24 ou 32: contínuo: A 175 - intervalo: 300 A.

Tipos disponíveis

  
Tipo
Operação nominal  

Tensão máx.:
- Operação contínua
- carga de 3 minutos
- carga de 5 segundos

BATSW075
max.  24 V

75 A

350 A

BATSW100
max. 24 V

100 A

500 A

BATSW150 
max. 24 V

150 A

1000 A

BATSW250 
max. 24 V

250 A

2500 A

BATSW250T
max. 24 V

2 x 250 A

2 x 2500 A

BATSW600
max. 24 V

450 A
800 A

3500 A

ELECTRICIDADE A BORDO

Um motor – duas baterias Dois motores – duas baterias

Suporte para fusíveis tipo ZEHC
Apropriado para fusíveis VETUS 40-50-63-80-100-125-160-200-250-300-355-425 e 500 A. Os fusíveis a combinar são os tão conhecidos 
“slow blow”. Estes são encapsulados em vidro, de modo a evitar riscos de incêndio. Sugerimos que também utilize esse suporte para o 
armazenamento de fusíveis sobressalentes. O porta fusíveis é fornecido com uma capa protectora.

Fusíveis tipo ZE
40-50-63-80-100-125-160-200-250-300-355-425 ou 500 Amp.
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Accessories
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Tipo AFSTD e SOL Tipo AFSTS e SOL
Use o relé para inverter o sentido de rotação de um motor
eléctrico (ex: guincho), com uma potência máxima de
1,5 kW a 12 V, ou 3 kW a 24 V. 
* Estanques para IP66.

Quando o motor tem dois relés, estes podem ser usados 
para operar o motor em qualquer direcção.
* Estanques para IP66.

Ligue/desligue o relé para inverter o sentido de rotação de um 
motor eléctrico (ex: guincho), com uma potência máxima de 
6 kW a 24 V.

Use o relé para inverter o sentido de rotação de um 
motor eléctrico (ex: guincho), com uma potência máxima 
de 1,5 kW a 12 V, ou 3 kW a 24 V.  
* Estanques para IP66.

Cabos de bateria tipo BATC
Especificações técnicas
•	 Isolamento de borracha protecção neopreno com um protecção 

de temperatura de -20 ° C a 85 ° C (6 mm2 PVC)
•	Protecções de isolamento disponíveis em preto para o negativo 

e vermelho para a corrente directa positiva (CE)
•	Extremamente flexível. O raio mínimo de curvatura é não mais 

de 6 vezes o diâmetro
•	Disponível com uma área transversal de 6, 10, 35, 50, 70, 95, 

120 ou 150 mm² (150 mm² só se encontra disponível em preto)

Terminais para cabos de bateria  
tipo BATCC
Para secções transversais de cabos, veja a tabela.

Kit de terminais de bateria  
tipo BATT
Para cabos com uma secção transversal entre 16 e 
35 mm2 e para cabos com uma secção transversal entre 
50 e 95 mm2. Com parafuso M10, para cabo de  
150 mm2.
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SOBRE ELECTRICIDADE A BORDO

Conselhos
1. A bateria AGM tem um período de carga até cinco vezes mais rápido e um ciclo 

de vida excelente, quando comparada com uma bateria com electrólito. 
2. As baterias marítimas VETUS são fabricadas na união europeia e desenvolvidas 

para uso a bordo de embarcações. O seu design tem em consideração as 
exigências sazonais numa bateria usada a bordo.

3. O selector de baterias VETUS é um comutador robusto. O mesmo permite a 
selecção em segurança entre a bateria 1 ou bateria 2. 

Porquê electricidade VETUS a bordo?
•	A VETUS é o único fabricante a combinar um carregador com um separador de baterias
•	O painel solar pode ser usado por si só ou em combinação com o carregador/inversor Combi-y
•	Todos produtos eléctricos VETUS a bordo cumprem os requisitos da EMC, caso aplicável

Características do Combi-y
•	Uma função de ‘load support’, a qual regula todas as fontes de alimentação dependendo da carga
•	Protecção para prevenir a sobrecarga da tomada de energia da marina ou do gerador
•	UPS no inversor, caso a energia da marina ou do gerador falhem
•	Potência até 75°C
•	Carregador para um segundo banco de baterias
•	Possibilidade de fornecimento trifásico utilizando três unidades Combi-y em paralelo
•	Possibilidade de ligação em serie ou em paralelo para unidades múltiplas

A VETUS oferece dois tipos de baterias
•	A gama de baterias marítimas SMF (seladas sem manutenção)
•	A gama de baterias marítimas tipo AGM (Absorbed Glass Mat)



Creators of Boat SystemsCreators of Boat Systems 221

SISTEMAS DE DIRECÇÃO

3 anos de garantia
(de acordo com as condições de garantia e manutenção dos produtos VETUS).
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Joysticks  
ver página 234

Volantes
ver página 224

Bombas de direcção
ver página 228

Ajustadores de volante
ver página 227

Tubos hidráulicos
ver página 237

Bombas electro-hidráulicas
ver página 233

O número de voltas da direcção hidráulica
Quando é necessário um número reduzido de voltas do volante de estibordo a bombordo, deve-se seleccionar uma bomba de direcção 
com maior capacidade. Tenha em consideração que a força a ser aplicada ao volante é relativamente maior, possivelmente levando 
à necessidade de seleccionar um volante de diâmetro superior. Deve escolher, entre as bombas disponíveis, a adequada ao cilindro 
previamente calculado, de acordo com o número de voltas pretendidas de bombordo a estibordo. O cilindro hidráulico determina a 
força de um sistema de direcção hidráulica.

Como determinar o sistema de direcção hidráulica correcto?

Uma especial atenção nos pormenores e uma tecnologia moderna 
permite-nos oferecer sistemas de direcção hidráulica de classe 
verdadeiramente superior.

Todas os componentes são fabricados de acordo com os mais 
altos standards e com os melhores materiais, de modo a serem 
duráveis, resistentes á corrosão e eficientes.

Os nossos sistemas de direcção hidráulica consistem numa bomba
hidráulica e num cilindro, ligados através de tubos (de cobre, 
aço ou nylon). A bomba é do tipo de pistão axial, com pequenos 
pistões, os quais são directamente accionados pelo volante; 
não é certamente o mais barato, mas é o único sistema fiável, 
de direcção hidráulica. O cilindro é do tipo de dupla acção e 
é montado sobre base, permitindo, de acordo com o balanço, 
descrever o arco descrito pela cana de leme.
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Lemes
ver página 236

Cilindro hidráulico
ver página 239

Sensor de ângulo de leme
ver página 109

Força do leme
Como já comunicado, o cilindro determina o torque. A escolha do cilindro correcto é determinada pelo torque do leme em 
Nm (ou kgm). O binário do leme é o factor determinante (Torque = força x alavanca). Para verificar o torque correcto, é apenas 
necessário informação sobre a velocidade máxima da embarcação, a área do leme e do ângulo máximo de viragem do leme 
(em graus). Informações, tais como o comprimento do barco e a potência do motor são irrelevantes. Com algumas excepções, 
o leme tem melhor desempenho com um ângulo máximo de 35º. Contrariamente ao que por vezes é dito, para lemes com as 
dimensões “habituais”, um ângulo maior do leme não aumenta a capacidade de manobra de uma embarcação.

A fórmula para determinar o torque do leme é conforme segue:
M (torque) = F x b (por leme)
Noutras palavras: a força F, aplicada ao leme (em Newton = N), é 
multiplicada pelo “b” da alavanca, sendo a distância entre a linha central 
do leme e do centro de pressão que repousa sobre a linha X-Y.

F (força aplicada ao eixo XY) - Tomando em consideração o ângulo de 
leme máximo de 2 x 35º- É constituída da seguinte maneira:
F = 23,3 x um x v2 em Newton (N), ou: F = 2,33 x A x v2 em kgf.

A = área da superfície total do leme em m2.
V = velocidade em km/hora. 
Para um leme não compensado, a fórmula é:
b = 0,37 x c (em metros);
Para um leme compensado, a fórmula é: 
b = (0.37 x c) - e (em metros).

Exemplo de cálculo de um leme compensado
Sendo que a velocidade máxima da embarcação é de 16 km / horas (V), a 
largura total do leme é de 57 cm (c), a largura da área compensada é 9 cm 
(e), a altura do leme é 100 cm (h).
F = 23,3 x 0,57 x 1,00 x 162 = 3400 N (340 kgf)
b = (0,37 x 0,57) - 0,09 = 0,12 m.

Portanto, o torque do leme é 3400 x 0,12 = 408 Nm (41 kgm).
O sistema de direcção hidráulica VETUS a aplicar é o modelo MTC52. 
Com uma instalação de leme duplo, o torque necessário é de 
2 x 408 Nm = 816 Nm, o que faz com que o modelo MTC125 seja o 
indicado. Recomendamos que se aconselhe junto da VETUS para um 
cálculo preciso. Também calculamos o efeito da influência do hélice, bem 
como o torque quando em marcha a ré. Os barcos mais pequenos tendem 
a responder muito rapidamente aos comandos do leme, o torque máximo 
do leme não é usado, sendo calculada uma redução de 10 a 20% do 
torque máximo, bastante aceitável na maioria das vezes, especialmente se 
o barco não for navegado em mau tempo. 
Atenção: alguns dos outros fabricantes de direcções hidráulicas, já tiveram 
algumas dessas reduções em consideração na indicação das respectivas 
capacidades (torque). Na VETUS, somos da opinião que a escolha da 
redução deve ser exclusivamente da responsabilidade do arquitecto naval.

Canas de leme
ver página 236

Leme não compensado Leme compensado
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Tipo KS
Os volantes VETUS tipo KS apresentam aros de aço inox com uma camada de espuma de poliutereno semi-rígida, com pele integral. 
Por conseguinte, nunca mais terá as mãos frias com estes bonitos e suaves volantes. Os raios e a tampa são em (AISI316) aço inox. 
Estes volantes são absolutamente resistentes a todas as condições meteorológicas. Os tipos KS 38, 45 e KS KS 55 são fornecidos na cor 
cinza ou preta.

Tipo PRO
Estes recentemente desenvolvidos volantes PRO, são perfeitos quer para barcos modernos quer para os mais tradicionais. O Tipo “T” 
tem um aro acetinado envernizado. O Tipo “P” é resistente a eventuais condições meteorológicas adversas, o aro é de poliuretano 
semi-rígido (RAL 7016) o qual mantém as mãos mornas. Os raios e a tampa do cubo são fabricados (AISI316) aço inox de alto lustro 
polido. O cubo é fabricado em fibras sintéticas e preparado para veio de Ø 3/4 “com cone 1:12, de modo a adaptar-se à maioria dos 
tipos de sistemas de direcção. O aro exterior tem 32 mm de diâmetro, garantindo uma confortável aderência em todas as condições. 
Estes volantes encontram-se disponíveis com diâmetro total de 400, 500 ou 600 mm. Os mesmos volantes cumprem todas as directivas 
da CE e ABYC. Um cubo alternativo encontra-se disponível, como opção, para as bombas de direcção VETUS mais antigas. Este tem um 
furo para veio de Ø 1“ e uma inclinação de 3½: 12. Código do produto: SETPS1.

O furo piloto de todos 
os volantes VETUS tem 
Ø 3/4”, 1:12 cónico, por 
conseguinte aplica-se 
à maioria dos sistemas 
de direcção.

O volante Tipo KS 32 e 36, é adequado para motores fora de borda com uma potência máxima de 40 kW (55 cv).

Volantes

Os sistemas de direcção VETUS cumprem 
com os requisitos CE ISO 8848.
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SwSPORT SwCRUISER
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Os volantes VETUS tem um furo para veio de Ø ¾”, 01:12 cónico, logo, são.
Adequados para a maioria dos sistemas de direcção.

Tipo Kw
Os raios e a tampa do cubo são fabricados em (AISI316) aço inox, o cubo é fabricado em alumínio.
Com aro em mogno.

Tipo KwL
Os modelos KA, KB e KC também se encontram disponíveis com cubo para veio de Ø 1” e cone de 31/2:12. Para os modelos 
KS38, KS55 e para todos os volantes KW e SQA, encontra-se disponível um cubo com furo Ø 1“, cónico 31/2:12, como opção. 
Código: SETKS1

Volantes

Volante desportivo tipo SwSPORT Volante tipo SwCRUISER
Volante desportivo 
de três braços com 
acabamento em carbono 
com 30 cm de diâmetro.

Volante desportivo 
de três braços com 
acabamento em 
alumínio prateado com 
30 cm de diâmetro.
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Direcção de leme duplo
Lemes duplos não ligados entre si, podem ser operados por dois 
cilindros e uma bomba. Esta aplicação é adequada para catamarans. 

Especificações 
•	Uma bomba de direcção com ou sem válvulas anti retorno 

integradas
•	Dois cilindros
•	Tubo hidráulico (adicionando ligações, conforme necessário)
•	Tês para ligar os dois cilindros
•	Válvula bypass
•	 Fluido hidráulico
•	Opção: válvula dupla anti retorno (ver página 237)

Bombas de direcção

Tipo HTP e HTPR
As bombas hidráulicas do tipo HTP e HTPR são fornecidas como 
standard
•	Nas cores, branca (RAL9002) ou preta (RAL9005)
•	Com acessórios para tubo de equilíbrio
•	Com fixação de parafusos, porcas e anilhas
•	Com um respiro e uma tomada não ventilada

Os tipos de bomba HTPR têm, para além do atrás exposto
•	Válvulas anti retorno com um sangramento contínuo de ar do sistema
•	Válvulas de sobre pressão, oferecendo protecção contra o excesso de 

pressurização do sistema
•	Para adicionar beleza a estas bombas de direcção, encontram-se 

disponíveis falanges de alto brilho em aço inox polido, do tipo HTPF

O que encomendar ?

Por favor, verifique as hipóteses abaixo referidas para a lista dos componentes necessários

As bombas VETUS encontram-se preparadas para uma direcção de Ø ¾” 
de veio, 1:12 cónico. Assim sendo, quase todos os volantes disponíveis no 
mercado, incluindo os VETUS, podem ser instalados. 
Consulte a página 224 e 225.

Posto de comando duplo
Especificações 
•	Duas bombas de direcção com válvulas anti retorno incorporadas
•	Em alternativa, duas bombas da direcção sem válvula anti-retorno, 

neste caso deve ser montada uma válvula anti retorno separada 
•	Um cilindro
•	Tubagem hidráulica e acessórios, se necessário
•	 Fluido hidráulico
•	Opção: válvula bypass (ver página 237)

Posto de comando único
Especificações
•	Uma bomba de direcção com ou sem válvula anti retorno 

incorporada
•	Um cilindro
•	Tubagem hidráulica e acessórios, se necessário
•	 Fluido hidráulico
•	Opções: válvula anti-retorno dupla (ver página 237)

As antigas bombas VETUS, do tipo MTP, têm um veio de Ø1’’, 3,5: 12 cónico.
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Bombas de direcção

Bombas telescópicas de direcção tipo HTPT
Estas bombas de direcção são produzidas com um mecanismo de inclinação, permitindo ao volante ser bloqueado em  
5 posições diferentes, ao longo de um arco de 48°. Este dispositivo garante que o volante possa ser ajustado para se adequar, 
quer à posição de sentado ou em pé. O veio do volante é fabricado em aço inox. Todas as outras partes visíveis são fabricadas 
em borracha preta ou material sintético livre de corrosão. Estas bombas são fornecidas com válvulas anti retorno incorporadas 
e válvula de sobre pressão, apresentando a mesma técnica das especificações das bombas de direcção tipo HTPR.  
Esta bomba é projectada para instalação nas anteparas.

Especificações 
•	Curso 225 mm
•	Volume 146 cm3

•	Comprimento do braço  
do leme 196 mm

Sistema de direcção hidráulica

Para outros pormenores verifique MTC 72.

Embelezador de bomba de direcção, tipo HTPF
A falange de (AISI316) aço inox polido pode ser usada para aplicar uma bomba do tipo HTP no lugar de uma antiga bomba 
tipo MTP. Também pode ser usado como um simples embelezador. A falange tipo HTPF recuará a bomba em 38 mm. A falange 
tipo HTPF2 recuará a bomba em 74 mm. Ambas as falanges são fornecidas com um conjunto de 4 parafusos de aço inox, 
anilhas e porcas.

Em situações em que a água pode entrar 
dentro deste, encontra-se disponível um 
kit de vedação. Este é constituído por 
um vedante de borracha e um anel de 
aço inox.

Ajustador telescópico de direcção tipo HS
Encontra-se disponível um ajustador telescópico para rodas de leme, aplicáveis às bombas de direcção hidráulica, HTP e HTPR. 
Esta unidade é encaixada na bomba de direcção e melhorará consideravelmente o conforto do timoneiro, seja sentado ou de 
pé. O deslocamento máximo é 90 milímetros ajustável em três passos de 30 mm. 
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Kit de direcção hidráulica

Esta tabela apresenta qual a bomba ideal conforme os cilindros.

Como solução atractiva para barcos mais pequenos, a VETUS 
oferece um kit de direcção completo. Este kit de direcção hidráulica 
inclui:
•	Tipo de bomba:  HTP2010 (branca)
•	Tipo de cilindro:  MTC3008
•	Tipo de mangueira de nylon:  HS04N (15 m)
•	Tipo de óleo da direcção hidráulica:  VHS1 (1 l)
•	Todos os acessórios necessários 

Especificações
•	 Torque máx. 

294 Nm (30 kg) (216 ft.lbs)  
•	Rotações do volante: 3.4
•	Curso 150 mm          

 
•	Volume 67 cm3

•	Comprimento do braço do 
timão 129 mm

•	 Peso 1.8 kg 

Bombas de direcção e cilindros

Tipo 30
Especificações
•	Capacidade 30,0 cm3/rev.
•	Número de pistões 5
•	Peso sem válvula 3,3 kg
•	Peso com válvula 4,1 kg

A VETUS oferece dois tipos de bombas de 
direcção; bombas de direcção sem válvula anti 
retorno (tipo HTP) e com válvula anti-retorno 
(tipo HTPR).

Tipo 42
Especificações
•	Capacidade 42,0 cm3/rev.
•	Número de pistões 7
•	Peso sem válvula 3,3 kg
•	Peso com válvula 4,1 kg

Tipo 20
Especificações
•	Capacidade 19,7 cm3/rev.
•	Número de pistões 5
•	Peso sem válvula 3,3 kg
•	Peso com válvula 4,1 kg

•	Curso 225 mm
•	Volume 146 cm3

•	Comprimento do braço 
móvel 196 mm

•	Peso 3.8 kg

•	Curso 160 mm
•	Volume 104 cm3

•	Comprimento do braço 
196 mm

•	Peso: 3.4 kg

•	Curso 225 mm
•	Volume: 356cm3

•	Comprimento do braço  
196 mm

•	Peso: 8 kg

•	Curso 160 mm
•	Volume 253 cm3

•	Comprimento do braço  
140 mm

•	Peso 7.1 kg
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Voltas 7.5 Voltas 4.9 Voltas 3.5

Bomba tipo 20 Bomba tipo 30 Bomba tipo 42
Voltas 5.3 Voltas 3.5

Voltas 8.5

Os cilindros apresentados nesta página encontram-se disponíveis com haste de aço inox em vez de aço galvanizado standard. Para acessórios, consulte a página 237.

N.a. N.a.

N.a.

Voltas 8.5 Voltas 6.1

N.a.

•	Torque máximo 
706 Nm (72 kgm)  
(521 ft.lbs)

•	Torque a 35°e 56 kg/cm2 
589 Nm (60 kgm) 
(434 ft.lbs)

•	Voltas de  Bombordo a 
estibordo - 7.5

•	Tubagem Tubo de nylon 
Ø 6 x Ø 10 mm 
Cobre Ø 8 x Ø 10 mm

•	Torque máximo 
706 Nm (72 kgm) 
(521 ft.lbs)

•	Torque a 35°e 56 kg/cm2 
589 Nm (60 kgm) 
(434 ft.lbs)

•	Porta de roda - 4.9
•	Tubagem Tubo de nylon 

Ø 6 x 10 mm 
ou Ø 8 x Ø 12 mm 
Cobre Ø 8 x Ø 10 mm

•	Torque máximo 
706 Nm (72 kgm) 
(521 ft.lbs)

•	Torque a 35°e 56 kg/cm2 
589 Nm (60 kgm) 
(434 ft.lbs)

•	Roda gira porta - 3,5
•	Tubagem Tubo de nylon 

Ø 6 x Ø 10 mm 
ou Ø 8 x Ø 12 mm 
Cobre Ø 8 x Ø 10 mm 

•	Torque máximo 510 Nm 
(52 kgm) 
(376 ft.lbs)

•	Torque a 35°e 56 kg/cm2  
412 Nm (42 kgm) 
(304 ft.lbs)

•	Voltas de  Bombordo a 
estibordo 5.3

•	Tubagem Tubo de nylon  
Ø 6 x Ø 10 mm 
Cobre Ø 8 x Ø 10 mm

•	Torque máximo 510 Nm 
(52 kgm) 
(376 ft.lbs)

•	Torque a 35°e 56 kg/cm2  
412 Nm (42 kgm) 
(304 ft.lbs)

•	Voltas de  Bombordo a 
estibordo 3.5

•	Tubagem Tubo de nylon  
Ø 6 x Ø 10 mm 
Cobre Ø 8 x Ø 10 mm

•	Torque máximo 1717 Nm 
(175 kgm) (1266 ft.lbs)

•	Torque a 35°e 56 kg/cm2 
1373 Nm (140 kgm) 
(1013 ft.lbs)

•	Roda gira porta - 8.5.
•	Tubagem Tubo de nylon 

Ø 6 x Ø 10 mm 
ou Ø 8 x Ø 12 mm 
Cobre Ø 8 x Ø 10 mm

•	Torque máximo 
1226 Nm (125 kgm) 
(904 ft.lbs)

•	Torque em 35°e 56 kg/cm2 
981 Nm (100 kgm) 
(723 ft.lbs)

•	Roda gira porta - 8.5.
•	Tubagem Tubo de nylon 

Ø 6 x Ø 10 mm 
ou Ø 8 x Ø 12 mm 
Cobre Ø 8 x Ø 10 mm

•	Torque máximo 
1226 Nm (125 kgm) 
(904 ft.lbs)

•	Torque a 35°e 56 kg/cm2 
981 Nm (100 kgm) 
(723 ft.lbs)

•	Roda gira porta - 6.1.
•	Tubagem Tubo de nylon 

Ø 6 x Ø 10 mm 
ou Ø 8 x Ø 12 mm 
Cobre Ø 8 x Ø 10 mm
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Esta barra de ligação é indicada para dois motores fora de borda até
300 hp cada. Todos os componentes são fabricados em aço inox.
A barra tem pontas ajustáveis, sendo fornecidos parafusos de ligação
(3/8“UNF) standard. A distância máxima de centro-a-centro, entre os
braços de direcção é de 915 milímetros e a haste pode ser facilmente 
cortada com o necessário comprimento.

Sistemas de direcção hidráulica VETUS para motores de fora de borda, constituídos por uma bomba de direcção com válvula anti 
retorno incorporada e válvula de sobre pressão, além de um cilindro de direcção e tubagem de ligação. Há opção entre cinco cilindros
hidráulicos, adequados para motores fora de borda com potência de 90 kW (125 cv) a 220 kW (300 cv). As bombas de direcção são
fornecidas com um ponto de sangramento contínuo de ar. A bomba e o cilindro são ligados com tubagem hidráulica de nylon.

O que encomendar?

Os componentes seguidamente apresentados são necessários
-  Um ou dois cilindros, tipo OBC ou MTC. Consulte a página 227 para as diversas 

opções de potência máxima aplicável
-  Uma ou duas bombas de direcção, tipo HTPR com válvula anti retorno integrada
- O comprimento necessário de tubo hidráulico, tipo HHOSE8, Ø 8 x 12 mm
- Ligações rectas ou curvas
- Fluido hidráulico
-  Tês para tubo de Ø 10 mm, quando mais do que uma bomba ou cilindro serão 

instalados.

Cilindros OBC
•	Cilindro
•	 Fornecido com ligações p/ tubagem Ø 10 mm e 

ligações para sangramento
•	A haste tem vedantes e guarda pós para evitar 

danos causados pelo sal e por detritos em geral

Sistemas de direcção hidráulica/motores fora de borda/z-drives
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Sistemas de direcção hidráulica/motores fora de borda/z-drives

Informação técnica
•	Pressão máxima de 

funcionamento 70 bar
•	 Ligações G 1/4 - Ø 10 mm
•	Tubo de nylon Ø 8 x 12 mm
•	Bomba Montagem Frontal

•	Capacidade 19,9 cm3/rev.
•	Número de pistões 5
•	Peso 4,1 kg

•	Capacidade 30,0 cm3/rev.
•	Número de pistões 5
•	Peso 4,1 kg

•	Capacidade 
42,0 cm3/rev.

•	Número de pistões 7
•	Peso 4,1 kg

•	Torque máximo do leme 643 Nm
•	Volume 108,3 cm³
•	Potência máxima  

90 kW (125 cv)
•	Velocidade máxima 

85 km/h (45 nós)

•	Torque máximo do leme 
1026 Nm

•	Volume 172,6 cm³
•	Potência máxima 

165 kW (225 cv)
•	Velocidade máxima 85 km/h (45 nós)

•	Torque máximo do leme 
643 Nm

•	Volume 108,3 cm³
•	Potência máxima 

110 kW (150 cv)
•	Velocidade máxima 85 km/h (45 nós)

•	Torque máximo do leme 
788 Nm

•	Volume 132,6 cm³
•	Potência máxima 

220 kW (300 cv)
•	Velocidade máxima 110 km/h (60 nós)

•	Torque máximo do leme 989 Nm
•	Volume 132 cm3 / 163,3 cm3

•	Potência máxima 
220 kW (300 cv)

•	Velocidade máxima 95 km / h (50 nós)

N.a.

N.a.Bombordo -
estibordo: 5,5

Bombordo -
estibordo: 3,6

Bombordo -
estibordo: 8,8

Bombordo -
estibordo: 5,8

Bombordo -
estibordo: 4,1

Bombordo -
estibordo: 5,5

Bombordo -
estibordo: 3,6

Bombordo -
estibordo: 6,8

Bombordo -
estibordo: 4,4

Bombordo -
estibordo: 3,2

Bombordo -
estibordo: 8,3

Bombordo -
estibordo: 5,4

Bombordo -
estibordo: 3,9

Um só cilindro pode operar uma instalação de motriz dupla, caso os dois hélices girem na mesma direcção, a potência total do 
motor não pode exceder a capacidade máxima do cilindro seleccionado. Se os motores têm hélices de rotação contrária, a potência 
total pode ser o dobro da capacidade nominal do cilindro escolhido.

Para acessórios, verifique a página 237.

Posto de comando
simples, 1 motor

Posto de comando
Simples, 2 motores

Posto de comando
duplo, 1 motor

Posto de comando
duplo, 2 motores

 OBC125 o pistão move-se dentro do cilindro da haste

 OBC225 o pistão move-se dentro do cilindro da haste

OBC150 o cilindro move-se sobre a haste do pistão

OBC275 o cilindro sobre a haste do pistão

MTC100Z para Z-drives e motores fora de borda
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MTP151B

MTP191B

HS81B HS42B HS74B

MTP089B

MT1200B

MT0230B

MT230 -MT1200

SISTEMAS DE DIRECÇÃO

Informação técnica das  
unidades de bomba                     MTP89 MTP151 MTP191

Capacidade da unidade de bomba 89 cm3/rev.   151 cm3/rev.   191 cm3/rev.   

Número de pistões 7 7 7

Pressão máxima 63 kg/cm2 (6178 kPa) (896 lbs/sq. inch)

Dimensões dos tubos Ø 18 x 15 mm

Ligações G 1/2 fêmeas

Peso da unidade de bomba 9,1 kg 23 kg 23 kg

Diâmetro min. do volante 65 cm 110 cm 135 cm 

Informação técnica dos cilindros

MT230 MT345 MT455 MT600 MT900 MT1200

Torque máximo em 
ângulo do leme 
de 35º

2207 Nm
(225 kgm)

3335 Nm
(340 kgm)

4415 Nm
(450 kgm)

5886 Nm
(600 kgm)

8829 Nm
(900 kgm)

11772 Nm
(1200 kgm)

Curso do cilindro 200 mm 300 mm 400 mm 200 mm 300 mm 400 mm

Pressão máx. 6178 kPa (63 kg/cm2) (896 lbs/sq.inch)

cilindro 500 cm3 750 cm3 1000 cm3 1319 cm3 1978 cm3 2638 cm3

Ângulo total do leme 70°

Comprimento do raço de leme 175 mm 260 mm 350 mm 175 mm 260 mm 350 mm

Peso do cilindro 13,8 kg 15,9 kg 18 kg 35,1 kg 38,8 kg 42,5 kg

Dimensões dos tubos Ø 18 x 15 mm

Ligações Todas as conexões são fornecidas com o G 1/2 linha de tubulação fêmeas

Cilindro A B C D E F G H I K L M N O P R

MT 230 733 607 127 200 175 112 140 143 36 11 72 100 31 25 28 55

MT 345 933 757 177 300 260 112 140 215 36 11 72 100 31 25 28 55

MT 455 1133 907 227 400 350 112 140 286 36 11 72 100 31 25 28 55

MT 600 735 695 40 200 175 160 198 143 71,5 18,5 143 182 25 35 40 102

MT 900 935 845 90 300 260 160 198 215 71,5 18,5 143 182 25 35 40 102

  MT 1200 1135 995 140 400 350 160 198 286 71,5 18,5 143 182 25 35 40 102

Número teórico de voltas do volante de estibordo a bombordo

Unidade de
bomba

Cilindro
MT230 MT345 MT455 MT600 MT900 MT1200

MTP89 5.6 8.4 11.2 14.8 22.2 29.6

MTP151 3.3 5.0 6,6 8.8 13.1 17.5

MTP191 2.6 3.9 5.2 6.9 10.4 13.8

Tanto para posto de comando único 
como p/ duplo encontra-se disponível 
uma válvula anti-retorno (completa 
com todos os acessórios): válvula 
anti-retorno, com bypass (HS74B), ou 
válvula anti-retorno dupla (HS81B). 
Também é possível fornecer uma 
válvula de sobre pressão, completa 
com todos os acessórios (HS42B).

Sistemas de direcção para embarcações comerciais

Tipo MT 230 - MT 345 - MT 455 - MT 600 - MT 900 e MT 1200
Estas unidades de bombas e cilindros são totalmente 
intermutáveis, permitindo assim que o construtor e o 
proprietário escolham a relação entre o preço e o número de 
voltas da roda de leme. Quanto menor for a bomba, menor o 
preço, mas também, maior o número de voltas. O torque do leme 
determina sempre o cilindro a seleccionar.

Especificações
•	 Disponível para posto de comando único ou duplo
•	 Cilindro e bomba podem ser fornecidos separadamente
•	 Por favor, verifique na tabela de selecção qual o número de voltas 

necessárias na roda de leme
•	 Bombas de pistão axial com sete êmbolos
•	 Veio em aço inoxidável, extra forte para volantes de grandes dimensões
•	 Estes sistemas são fornecidos completos com acessórios para tubos 

hidráulicos
•	 Os cilindros são fornecidos com tubos de sangramento de engate rápido
•	 A haste é fabricada em aço inox
•	 O cilindro é equipado com uma base com junta universal e uma 

extremidade da haste giratória, de modo a que os erros de alinhamento 
possam ser absorvidos
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EHPD..R

EHPE..R

EHPA..R2

EHPB..R2

EHPC..R2

SISTEMAS DE DIRECÇÃO

Tipo  Capacidade Tempo 

EHPAR2 Capacidade 350 cm³/min. 17,1 sec/100 cm³

EHPBR2 Capacidade 700 cm³/min. 8,5 sec/100 cm³

EHPCR2 Capacidade 950 cm³/min. 6,3 sec/100 cm³

EHPD Capacidade 1425 cm³/min. 4,3 sec/100 cm³

EHPE Capacidade 1900 cm³/min. 3,1 sec/100 cm³

Tipo Voltagem                 Corrente

EHPAR2 12 Volt 6,5 - 12 A

EHPBR2 12 Volt 7,5 - 13,5 A

EHPCR2 12 Volt 10 - 15 A

EHPD 12 Volt 16 A

EHPE 12 Volt 22 A

Tipo Voltagem                 Corrente

EHPAR2 24 Volt 5 - 6,5 A

EHPBR2 24 Volt 5,5 - 7 A

EHPCR2 24 Volt 5,7 - 10 A

EHPD 24 Volt 9 A

EHPE 24 Volt 11 A

A bomba VETUS electro-hidráulica (EHP) é constituída por um motor eléctrico reversível, uma bomba de óleo, incorporada nas 
válvulas de sobre pressão e um pequeno reservatório de óleo hidráulico. Os modelos EHPA, EHPB EHPC são fornecidos com 
uma bomba de pistão axial, integrado com válvulas de retenção e uma válvula bypass. Os modelos EHPD e EHPE apresentam 
um tipo de bomba de de carretos com válvulas integradas de sobre pressão e uma válvula bypass. A direcção da rotação da 
bomba é controlada electricamente.

Os modelos EHPAR, EHPBR e EHPCR são fornecidos sem ligações de tubagem. Encontram-se disponíveis kits de tubos 
de Ø 8 mm (MTC30) e Ø 10 mm (MTC52 - MTC175 e OBC125 - OBC275) separadamente. Os modelos EHPD e EHPE têm tubos de 
Ø 10 mm como standard.

A VETUS EHP é uma peça versátil de equipamento. Pode ser usada com sistemas de direcção ”no follow up“, com joystick de 
controlo e/ou controlo remoto eléctrico, com sistemas de direcção “follow-up”, braços hidráulicos para escotilhas, plataformas 
de natação dobráveis, etc.

Estes modelos são adequados 
para barcos ligeiros.

Selecção do tempo necessário ao cilindro para percorrer de bombordo a estibordo com o EHP

No caso de um sistema de controlo remoto do volante, ou com
um joystick com um “follow-up” de montagem, recomendamos
um intervalo de tempo, entre 7 e 11 segundos.

Exemplo
O cilindro MTC 72 tem uma capacidade de 146 cm3 e o tempo 
necessário durante 20 segundos:
- Usando o modelo EHPAR é 1,46 x 17,1 seg. = 25 segundos
- Usando o modelo EHPBR é 1,46 x 8 seg. = 12,4 segundos
Portanto, deve ser seleccionado o modelo EHPBR.

Ajustes de pressão da válvula de sobre pressão
40 Bar para modelos EHPAR2
EHPCR2 70 Bar para modelos 

EHPD e EHPE Capacidade do reservatório
0,2 litros para modelos EHPAR2 e
EHPCR2 e 0,95 litros para os modelos EHPD e EHPE

Relés
Integral e pré-ligado para modelos EHPAR2 - EHPCR2. 
Os relés bipolares AFST1512D (12 V) ou AFST324D (24 V) 
devem ser adquiridos separadamente para os modelos 
EHPD e EHPE. Todas as bombas electro-hidráulicas VETUS 
cumprem os requisitos EMC.

Bombas electro-hidráulicas
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FUREM

FU1224

RECON

EHPJSTA

FUHANDLE

SISTEMAS DE DIRECÇÃO

Diagrama completo do sistema de condução “Follow Up” VETUS 
com piloto automático O VETUS FUHANDLE cumpre os requisitos 
EMC.

O controlo fixo “follow up” aqui apresentado, pode operar qualquer 
tipo de sistema de direcção hidráulica equipado com uma bomba 
electro-hidráulica, através da caixa de controlo (veja a imagem). Pode 
ser montado no painel, ou fixo ao assento do timoneiro, por exemplo. 
Este tipo de controlo remoto pode ser utilizado como dispositivo 
de condução principal (no lugar de um volante), como segundo ou 
mesmo terceiro posto de comando.

Especificações
•	Dimensões do painel 110 x 120 mm
•	Dimensões inc. alavanca 110 x 190 mm
•	Altura 45 mm

“Follow-up”, controlo de mão tipo FUHANDLE
O sistema de direcção VETUS “follow-up” é proveniente de um tipo de direcção de uso comum dos barcos navegáveis por vias 
interiores. Devido a muitas embarcações de recreio já se encontrarem equipadas com um sistema de direcção hidráulica manual, este 
sistema “follow-up” VETUS pode ser facilmente aplicado para permitir o controlo remoto a partir de qualquer posição conveniente a 
bordo. Simplesmente rodando o leme, este seguirá exactamente o ângulo do punho. Voltando o punho para a posição central, o leme 
volta para meia-nau. A direcção manual pode ser retomada a qualquer momento, basta mudar de sistema. O sistema “follow-up” 
VETUS é apropriado para barcos de 6-20 metros.

Controlo remoto eléctrico tipo RECON
Este controlo remoto está equipado com uma botoneira e um 
cabo em espiral de 3,5 metros com tomadas estanques. Deve 
encomendar dois fins de curso para o cilindro hidráulico, 
separadamente. Os sistemas de direcção hidráulica podem agora 
ser montados facilmente e de uma forma económica com um 
controlo remoto eléctrico. Com esta unidade, o barco pode ser 
dirigido a partir de praticamente qualquer ponto a bordo. Uma 
bomba electro hidráulica VETUS, modelo EHPAR2, EHPBR2, 
EHPCR2, EHPD ou EHPE é montada no sistema hidráulico (ver 
figura) e ligada à fonte de alimentação DC. É fornecido um 
controlo remoto com um cabo em espiral, usado para operar a 
bomba nas direcções pretendidas. Os seguintes componentes 
devem ser pedidos separadamente (ver tabela): Electro bomba 
hidráulica modelo EHPAR2, EHPBR2, EHPCR2, EHPD ou EHPE. 
Ligação hidráulica definida para a bomba. Tubo hidráulico do 
comprimento necessário.

Joystick de direcção
A principal posição de condução de muitas embarcações de 
navegação interior nos dias de hoje, Incluem um joystick de 
direcção. Este joystick e os seus associados da bomba electro-
hidráulica substituem o funcionamento da bomba de direcção. 
O cilindro de direcção hidráulica deve ser especificado de acordo 
com o torque do leme. Para cilindros hidráulicos VETUS. Para um 
sistema de joystick da VETUS devem ser encomendados os seguintes 
componentes separadamente (ver tabela): bomba electro hidráulica 
modelo EHPAR2, EHPBR2, EHPCR2, EHPD ou EHPE. Conjunto de 
ligações para a bomba hidráulica. Cilindro de direcção hidráulica, 
exemplos de modelos da VETUS MTC30 - MTC175. Tubo hidráulico 
com o comprimento necessário. Um painel com o controlo de 
joystick. Dois fins de curso.

Direcção remotamente controlada

“Follow-up” controlo tipo FU e FUREM
Este controlo “follow-up” portátil tem a mesma função que o 
controlo fixo acima apresentado. O controlo é fornecido com um 
cabo espiral de 3 m com tomada de ligação e encaixe. O controlo 
portátil só pode ser utilizado adicionalmente ao de controlo fixo. 

Especificações
•	Dimensões da caixa de controlo 258 x 114 x 52 mm



Creators of Boat Systems 235

612 (125 kgf)
632 (320 kgf)
662 (125 kgf)
708 (320 kgf)

HL500A

HL500B

SISTEMAS DE DIRECÇÃO

Código Descrição Voltagem Curso Força de elevação

HL12500A Sistema completo 12 Volt 500 mm 125 kgf

HL24500A Sistema completo 24 Volt 500 mm 125 kgf

HL12500B Sistema completo 12 Volt 500 mm 320 kgf

HL24500B Sistema completo 24 Volt 500 mm 320 kgf

HL500 Cilindro adicional 500 mm 125 kgf

HL500B Cilindro adicional 500 mm 320 kgf

Braço hidráulico tipo HLA/B
Este sistema de elevação electro-hidráulico faz a abertura de uma pesada escotilha ou torna fácil o recolher de um mastro ou de um 
radar. Caso necessário, podem ser ligados dois cilindros a uma bomba, para gerar ainda mais energia de elevação. O sistema é 
“stand alone” e é fornecido completo com os acessórios necessários para a ligação, incluindo um painel de controlo à prova de 
água. Encontra-se disponível um controlo remoto como opção. Os elevadores de escotilhas VETUS são adequados para facilitar 
o manuseamento das plataformas de banho dobráveis que equipam muitos veleiros modernos. O sistema standard consiste 
num cilindro de alumínio resistente à água do mar com uma haste em aço inox, uma bomba electro-hidráulica, painel 
de controlo à prova de água, 12 m de tubo hidráulico e todas as ligações necessárias. Se estiverem instalados dois 
cilindros de 320 kgf, é necessário instalar um reservatório de óleo adicional. Este encontra-se disponível como 
opção, código HTANK e kit de instalação SLP7/1620. 

Neste caso, o sistema, HL12500A apresenta um cilindro 
com uma capacidade de elevação de 125 kgf que será 
suficiente. Se for necessário instalar dois cilindros deve-se 
instalar um Kit de ligação, verifique a lista de preços. 
O fluido hidráulico deverá ser pedido separadamente.

O sistema de braço electro-hidráulico VETUS cumpre os 
requisitos EMC.

A fórmula é a seguinte

F = ½ x 1300 x 90  = 117  
              500

F = ½ x W x G = F
              S
Exemplo

O sistema standard consiste em
Um cilindro de alumínio resistente à água com um veio de 
(AISI316) aço inox, uma bomba electro hidráulica, um painel de 
controlo à prova de água, 12 metros de tubo hidráulico, e todas as 
necessárias ligações.

Para calcular a força necessária (F), deve ter em consideração os 
seguintes dados:
W = Largura do objecto a ser levantado (por exemplo, 1,300 mm)
G = peso do objecto a ser levantado (por exemplo, 90 kg)
S = curso do pistão em mm
F = força de elevação necessária em kgf

Bombas electro-hidráulicas
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RUDS4040 RUDS5040

HELM

HENKO..L HENKO

D Ø 30 Ø 40

H 56 66

D Ø 50 Ø 60

H 66 76

SISTEMAS DE DIRECÇÃO

RUDS4040 RUDS5040

Com cilindro MTC30 30 nós 27 nós

Com cilindro MTC52 42 nós 34 nós

D L A B

Ø 30 175 15 Ø 65

Ø 30L 275 15 Ø 65

Ø 40 205 17 Ø 80

Ø 40L 305 17 Ø 80

Tipo Largura Altura

RUDS4040 400 mm, inc. o veio 400 mm

RUDS5040 400 mm, inc. o veio 500 mm 

Os valores de velocidade indicados são as velocidades 
máximas permitidas.

Canas de leme de alumínio  
tipo HELM
Encontram-se disponíveis para lemes de Ø 30, 40, 
50 ou 60 mm. A ligação com o leme faz-se com dois 
parafusos de fixação. As canas de leme de Ø 30 e  
40 mm também têm dois parafusos de fixação no veio 
e recorrem a 4 pontos de fixação para o cilindro de 
direcção. Isto torna-os adequados para os cilindros 
hidráulicos VETUS MTC30, MTC52 e MTC72. As canas 
de leme de Ø 50 e 60 mm têm uma chave de aço inox 
(fornecimento standard) e apresentam três pontos de 
fixação, que correspondem aos cilindros hidráulicos 
VETUS MTC125, MTC175 e MT230. Para ligar os 
cilindros VETUS MTC30 tipo - MTC175, encontram-se 
disponíveis kits de parafusos.

Leme de aço inox tipo RUD
Estes lemes VETUS têm uma lâmina fabricada em 
(AISI316) aço inoxidável. São fabricados em dois 
modelos diferentes. As faces da lâmina são polidas 
e não precisam de acabamento adicional. O leme é 
fornecido completo (ver imagem), ao qual pode ser 
ligado um cilindro de direcção hidráulico VETUS. Pode 
ser fornecido um tubo passa cascos para o leme (apenas 
tipo HENKO) como extra. O leme de aço inoxidável tem 
um orifício, para facilitar a montagem de uma cana de 
leme de emergência.

Passa cascos tipo HENKO
Passa cascos de bronze para lemes de Ø 30 ou Ø 40 mm. 
Disponível com dois comprimentos diferentes.

Lemes
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BYPASS

K30/140

HHOSE

COPPER

HTANK

VHS

  

  

Especificações
DIN 51524

SISTEMAS DE DIRECÇÃO

Tipo Ø interno Ø externo Comprimento Peças de ligação necessárias

COPPER08 6 mm 8 mm 16 metros MTC610, kit de ligação flexível

COPPER10 8 mm 10 mm 20 metros MTC810, kit de ligação

COPPER18 15 mm 18 mm 10 metros -
  

Tubo de 
nylon Ø interno Ø Externo Comprimento em 

rolos c/ Peças de ligação necessárias

HS04N 6 mm 8 mm 15 metros HS1011S, kit ligação (20 peças)

HHOSE6... 6 mm 10 mm 15, 30, 50 or 100 metros HS145S, kit de ligação (20 peças)

HHOSE8.. 8 mm 12 mm 15, 30, 50 or 100 metros
HS1031MS (recto, kit de 2 peças)
HS1037MS (angular, kit de 2 peças)

  

Tipo Quantidade Viscosidade

VHS1 1 L 22 CST a 20˚C

Acessórios para sistemas de direcção

Tubagem de nylon
Para mais informação, verifique a lista de preços.

Tubo de cobre
Tubo de cobre disponível (em rolo) em três dimensões diferentes:  

Óleo hidráulico VETUS
Fornecemos o óleo adequado para todos os nossos sistemas 
hidráulicos VETUS em latas de 1 litro.  
Verifique as páginas 54 - 55.

Válvula bypass
Se, em caso de emergência, for necessária uma rápida mudança 
na direcção é necessária a instalação de uma válvula bypass.

Válvula anti retorno
A imagem apresenta a válvula anti retorno dupla separada. No 
caso de um sistema duplo, é necessária uma válvula anti retorno 
dupla separada ou duas embutidas, de retenção. As válvulas são 
necessárias, para passar automaticamente de uma posição para 
a outra.

Reservatório para fluido hidráulico tipo HTANK
Este reservatório pode ser instalado com todas as bombas de direcção 
VETUS até 89 cm³. Recomendado para braços de escotilhas electro 
hidráulicos, quando se opera mais de um cilindro. Tem uma capacidade 
de cerca de 200 cm³ e é fornecido com uma tampa roscada ventilada, 
para facilitar o enchimento, e um suporte de montagem. O reservatório é 
fornecido com um metro de tubo Ø 8 mm, duas abraçadeiras e uma ligação 
para tubo de nylon G ¼ e G 3/8.
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SOBRE SISTEMAS DE DIRECÇÃO

Conselhos
1. Verifique o nível de óleo da bomba de direcção regularmente. Quando a 

instalação incluir um reservatório de expansão opcional, o nível de óleo deve 
estar a meio do mesmo. 

2. Substitua o óleo hidráulico a cada três anos ou 300 horas de operação. 
3. Para que não perca a capacidade de dirigir a sua embarcação, deve verificar 

regularmente o veio da bomba de direcção e a haste do cilindro no que respeita 
a sujidade. Limpe quando necessário de modo a evitar danos nas juntas.

4. Quando o sistema de direcção compreende apenas uma bomba, pode-se instalar 
uma válvula anti-retorno entre o cilindro e a bomba. Esta evita que a pressão 
sobre o leme seja sentida na roda de leme. 

Porquê sistemas de direcção VETUS?
•	A VETUS fornece uma gama completa de direcções hidráulicas para as posições, sejam de comando simples ou duplo
•	Os sistemas de direcção encontram-se disponíveis para canas de leme, motores for a de borda ou transmissão por coluna
•	Os sistemas de direcção podem ser operados através de bomba manual, bomba electro-hidráulica ou direcção assistida
•	Uma instalação simples é a garantia de que todos os sistemas de direcção VETUS não necessitam de manutenção
•	Todos os sistemas se encontram disponíveis em branco (RAL9002) ou preto (RAL 9005), com direcções ajustáveis em profundidade e 

em altura
•	A VETUS oferece falanges de aço inox PARA montar as bombas de direcção e tornando-as atractivas
•	A VETUS providencia uma alargada gama de direcções hidráulicas de grande qualidade, em ambos os casos, quer sejam clássicas ou 

contemporâneas
•	Todos os sistemas de direcção cumprem os requisitos da ISO 10592 
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3 anos de garantia
(de acordo com as condições de garantia e manutenção VETUS).

JANELAS PARA BARCOS
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Combinando a experiencia dos departamentos de 
desenvolvimento Vetus e Marex’ no campo das janelas de 
alumínio fabricadas à medida, foi criada uma espectacular 
gama de escotilhas e albóis. Para além de escotilhas em todas 
as formas, dimensões e estilos, ambos Standard e fabricados á 
medida. Todos os produtos são designados no mesmo estilo, 
utilizando janelas polidas e perfis de alumínio anodizado, 
resultando numa harmoniosa aparência a bordo.

Este extensor programa de janelas para embarcações é o 
resultado da cooperação entre a VETUS e a Marex. Desde a sua 
criação há várias décadas, a Marex tornou-se um nome a reter 
na Holanda, no campo das janelas de alumínio fabricadas à 
medida. Com a integração na VETUS em 2008, uma 
experiencia enorme passou a estar junta. Com a junção da 
VETUS e da Marex, tornamo-nos capazes de desenvolver um 
programa de ainda maior qualidade e diversidade. 

Por exemplo, a VETUS não tinha uma gama de janelas com 
perfis isolados e vidros duplos, enquanto a Marex era muito 
forte nessa área.
Um aspecto muito importante na fabricação de janelas, é o 
apertado controlo de qualidade. Uma janela que não encaixe, 
não pode ser devolvida e facilmente adaptável. 
A Marex desenvolveu um sistema que mede digitalmente a 
janela com um alto grau de precisão, reduzindo os erros de 
medição ao máximo. Uma vez que as medições tenham sido 
verificadas, a informação é automaticamente enviada ao 
departamento de produção.
Todas as janelas VETUS e Marex cumprem com as classificações 
CE AI, AII ou AIII. São usados parafusos e vedantes de alta 
qualidade. Encontram-se disponíveis mosquiteiras para todas 
as escotilhas e albóis.

Janelas VETUS e Marex – o melhor de dois mundos.

Janelas para embarcações VETUS e 
Marex – O melhor de dois mundos

JANELAS PARA BARCOS

Pára-brisas
ver página 244

Entradas para cabinas
e escotilhas de correr,

ver pagina 245 

Vigias
ver página 247
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JANELAS PARA BARCOS

Existem regulamentos especiais de acordo com a norma internacional 
ISO 12216 para pequenas embarcações (janelas, vigias, escotilhas, vidro de vigia 
e portas) que regem a força e impermeabilidade desses componentes num 
barco. Os critérios que têm de cumprir dependem de onde estão instalados no 
barco.

Por exemplo, as laterais do casco acima da linha de água até um limite 
calculado são classificadas como Área I, o que significa que os mais rigorosos 
critérios de teste têm de ser cumpridos. A Área II, por exemplo os conveses 
e superestruturas, onde as pessoas são susceptíveis de caminhar ou pisar, 
possui um conjunto diferente de critérios de teste. Independentemente da 
especificação de área de que necessita, existe sempre um produto VETUS que 
é testado e certificado para cumprir ou superar a norma. Caso necessite de 
aconselhamento sobre qual o produto correcto que deve escolher, entre em 
contacto com seu revendedor VETUS.

Escotilhas
ver página 251

Escotilhas
ver página 251
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FIXED HINGED HALF HINGED HALF DROP

SLIDING COMBINATION FIXED/SLIDING COMBINATION FIXED/HINGED

FIXED HINGED HALF HINGED HALF DROP

SLIDING COMBINATION FIXED/SLIDING COMBINATION FIXED/HINGED

As janelas para barcos Marex são fabricadas à medida. Tudo é possível!  
Todas as janelas para embarcações da Marex têm as seguintes caracteristicas, independente da execução
•	 São personalizadas exactamente de acordo com os moldes ou desenhos fornecidos pelo cliente
•	É possível serem executadas em painéis de vidro simples ou duplo (vidro de isolamento)
•	Podem ser executadas com cantos curvos ou cantos de esquadria
•	Os cantos curvos podem ser entregues em quatro diferentes curvaturas (raios), ou seja, 65, 75, 90 ou 105 mm
•	 Se a curvatura que deseja não estiver dentro destes raios informe-se sobre outras possibilidades sem qualquer custo com os nossos 

especialistas em janelas
•	O padrão das ligações dos quadros exteriores é soldado e isso proporciona uma janela muito forte e absolutamente à prova de água
•	Todos os cantos de esquadrias são soldados, sempre que possível ou colados e aparafusados
•	Todos os perfis de alumínio são polidos de acordo com um novo procedimento e, posteriormente, anodizados; pode escolher entre a 

cor natural, dourada ou preta
•	Alternativa: revestimento em pó nas cores preta ou branca. Outras cores sob pedido
•	Cada janela será entregue completa com vedante e materias para a sua montagem
•	A montagem de uma janela Marex é rápida e sem problemas
•	Há uma opção para ter janelas deslizantes reduzidas pela metade equipada com uma rede mosquiteira
•	As janelas são fabricadas de acordo com as diretrizes da UE e são entregues com uma declaração individual de conformidade UE
•	A grande novidade sobre este produto de excelente qualidade é que está disponível e acessível a todos
•	Não hesite em pedir um orçamento gratuíto!
•	Um produto de qualidade que também é adquirível, por favor peça cotação

Janelas fabricadas à medida para embarcações

JANELAS PARA BARCOS

FIXO

DE CORRER

DE ABRIR ABERTURA A MEIO MEIA ABERTURA

COMBINAÇÃO FIXA/DE CORRER COMBINAÇÃO FIXA/ABRIR
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JANELAS PARA BARCOS

A Marex apresenta três linhas de janelas completamente novas, 
com perfis de alumínio ultra-modernos e eficientes com um 
design particularmente atraente. O tratamento da superfície dos 
perfis é de uma qualidade extremamente elevada: a longevidade 
é garantida e a imagem permanece como estando sempre nova. 
Estas janelas suportam um teste de mil horas de borrifação de sal, 
sem qualquer dano visível.

Gama de “aparafusar”
•	O parafuso de remate da Marex pode ser aplicado em 

qualquer espessura de casco
•	Este modelo é extremamente adequado para uma 

superestrutura de madeira
•	Uma tubulação decorativa em preto ou cinza para cobrir os 

parafusos faz parte do fornecimento standard
•	A opção de entrega para o acabamento da janela no lado 

interior é um quadro em alumínio polido e anodizado 
(ou pó revestido)

•	Entregue como janela fixa ou janela deslizante / meia janela 
reduzida com vidro simples

Gama “Comforto”
•	A linha conforto tem um perfil de fixação que é aparafusado 

pelo interior através da moldura de alumínio incluída na 
entrega

•	Nenhum parafuso é visível os parafusos não são vísiveis pelo 
exterior

•	No lado interior os parafusos são cobertos com preta ou cinza 
a entrega de cada janela

•	Todos os orifícios para montagem foram abertos 
antecipadamente para tornar a montagem mais fácil

•	Aplicável para casco de espessura entre 2.5 e 30 mm
•	Disponível com vidros simples como janela fixa, deslizante, 

abertura a meio ou combi
•	Disponível com vidros duplos como janela fixa, deslizante ou 

combi
•	 Inclui junta e equipamento de montagem

Gama “Exclusiva”
•	A linha exclusiva representa uma maravilhosa inovação 

com um elegante design
•	A chamada ponte térmica, uma interrupção de isolamento 

térmico em plástico, é construída a todo o comprimento 
do perfil garantindo que no lado interior dos perfis de 
alumínio não haja condensação persistente, mesmo com 
baixas temperatura exteriores

•	Aplicável em cascos de espessura entre 10 e 40 mm
•	Todos os orificios para montagem foram abertos 

antecipadamente para tornar a montagem mais fácil
•	No lado interior os parafusos são cobertos com tubulação 

preta ou cinza que está incluída com a entrega de cada janela
•	Disponível com vidros duplos como janela fixa ou de 

abertura a meio com design dobrável permanente
•	Entregue somente com cantos curvos com três diferentes 

raios, especialmente 75, 90 e 105 mm
•	As janelas são fornecidas com parafusos e vedantes

exterior

exterior

exterior

gama de aparafusar

gama de aparafusar

gama de aparafusar

interior

interior

interior

Janela fabricada á medida para embarcações
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Os pára-brisas MAREX são fabricados à medida. 
Os mesmos são produzidos a partir de extrusões 
polidas e anodizadas ou de alumínio revestido a 
pó e vidro temperado que pode ser fornecido à 
sua escolha na cor transparente, verde, cinzento, 
bronze ou azul.

Para os barcos que desejam passar sob pontes 
baixas, podemos fabricar pára-brisas articulados 
para que cada secção possa ser rebaixada até ao 
convés. As abas superiores dos pára-brisas também 
podem ser fabricadas com uma curva radial larga.

Possibilidades de instalação 1
Existem 2 possibilidades de instalação: articulada 
(A) ou fixa (B), consulte o desenho. 
Esta é a superfície de montagem ideal para um 
pára-brisas VETUS.

Possibilidades de instalação 2
O perfil ao longo da parte superior do pára-brisas 
está de acordo o apresentado no desenho A. 
Se for adaptada uma capota podemos instalar o 
perfil apresentado no desenho B à qual podem 
ser anexadas fixações para lona.

Sistema de fixação para
pára-brisas articulado.

Janelas fabricadas à medida para embarcações

JANELAS PARA BARCOS

Modelo Tejadilho envidraçado panorâmico embutido

Dimensões internas 2000 x 2150

Raio do tejadilho 12 m

Peso (excl. o vidro) 85 kg

Peso (incl. o vidro) 175 kg

Tensão eléctrica 230 V / 260 W

Pára-brisas

Tejadilho envidraçado panorâmico embutido
O novo tejadilho envidraçado panorâmico embutido oferece os máximos benefícios de 
um tejadilho envidraçado sólido, medindo 2150 x 2000 mm, para quando prefere manter 
o clima lá fora. Alternativamente, poderá desfrutar do sol e da brisa do mar com o 
tejadilho envidraçado panorâmico totalmente aberto durante um lindo dia!

O tejadilho envidraçado MAREX é um tejadilho panorâmico totalmente automático 
desenvolvido e produzido usando as técnicas, componentes e materiais de ponta mais 
recentes. Como resultado, o tejadilho envidraçado funciona silenciosa e suavemente.
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Entradas de cabina com porta de correr ou de abrir
Tanto a porta articulada como a cobertura superior (articulada ou deslizante) são fabricadas à medida de acordo com as 
dimensões solicitadas pelo cliente. 
Todas as entradas de cabina são certificadas de acordo com CE AIV.
Estas também podem ser fornecidas sem porta as portas também podem ser pedidas sem janela.

Escotilhas deslizantes
Estas escotilhas deslizantes são fabricadas à medida de 
acordo com as dimensões solicitadas pelo cliente. Todas as 
escotilhas de correr são certificadas de acordo com CE AIV.

Os perfis das escotilhas deslizantes e das entrada de cabina são fabricadas com alumínio polido à mão e anodizado. Os painéis 
de acrilico têm 12 mm de espessura e as cores são “cherry” ou “smoke”.

Janelas fabricadas à medida para embarcações

JANELAS PARA BARCOS



246 Want to know more? Visit www.vetus.com

Janelas para embarcações fabricadas à medida

Entradas de cabina com porta de correr
Em opção a portas articuladas para cabinas, podemos fabricar uma unidade única de correr. As entradas 
de cabina abertas ou fechadas deslizam muito facilmente, devido às calhas equipadas com rolamento de 
esferas. Disponível apenas com cantos angulares. 

Portas articuladas
Estas portas articuladas são equipadas 
com vedante duplo, de modo a que 
possam ser usadas sob as piores condições 
climatéricas. A porta pode ser simples ou 
dupla, ou equipada com um painel opaco. 
Disponível com cantos arredondados ou 
angulares.

Especificações
•	Ângulo do canto: 130 mm
•	Espessura da porta: 20 mm
•	Espessura do painel: 3 - 48 mm 

JANELAS PARA BARCOS
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Buitenmaten 
in mm

PZ611 
PZ613

PZ621 
PZ623

PZ631 
PZ633

PZ641 
PZ643

PZ651 
PZ653

PZ661 
PZ663

PZ671 
PZ673

A 301 368 622 397 399 399 451
B 164 163 197 197 190 234 274

Inbouwmaten 
in mm

C 277 344 598 373 375 375 427
D 140 139 173 173 166 210 250

Inbouw 
radius in mm

R 54 61 61 61 54 54 54

MIN. 2, MAX. 19 mm

HORP

PZ

PMPMPMPMPM

Type PM (AI)

Type PZ (AI)

Vigias com classificação CE: AI

Tipo PM111 PM121 PM131 PM141 PM151 PM161

Medidas
externas em

mm A x B
 244 x 146 294 x 172 344 x 198 362 x 146 390 x 220 399 x 199

Medidas de
corte em 
mm C x D

220 x 122 270 x 148 320 x 174 338 x 122 366 x 196 375 x 175

Corte do raio
em mm R 61 74 87 61 98 87

Tipo PZ611 PZ621 PZ631 PZ641 PZ651 PZ661 PZ671

Medidas
externas em

mm A x B
301 x 164 368 x 179  622 x 197 397 x 197 399 x 190 399 x 234 451 x 274

Medidas de
corte em 
mm C x D

277 x 140 344 x 155 598 x 173 373 x 173 375 x 166 375 x 210 427 x 250

Corte do 
raio

em mm R
54 61 61 61 54 54 54

Vigias com classificação CE: AI
Estas vigias Heavy Duty com classificação CE AI são adequadas para aplicação 
lateralmente no casco. As mesmas têm um painel de abertura de 10 mm de cor 
“fumado”. O painel é assente num quadro de alumínio. As vigias são equipadas 
com dobradiças do tipo de atrito, permitindo que as mesmas permaneçam 
abertas em qualquer posição. Dois botões de grande diâmetro asseguram que as 
portas de acesso possam ser fechadas completamente estanques. Estas têm uma 
abertura de 10 mm na cor “smoke”. 

A mesma é aplicada num perfil de alumínio. Anodizado. Esta instalação 
assegura que, as dobradiças não sejam visíveis do interior ou do exterior. 
Vigias de dimensões não Standard encontram-se disponíveis a pedido. 

Todas as vigias são fornecidas com uma mosquiteira.

JANELAS PARA BARCOS
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A
B

PW

HORP

PM

MIN. 2, MAX. 19 mm

Vigias com classificação CE: AI

Vigias com classificação CE: AIII
Estas vigias Medium Duty com classificação CE AIII são adequadas para 
aplicação na lateral da cabina. As mesmas têm uma abertura com 10 mm 
na cor “smoke”. Este não tem perfil. As vigias são equipadas com dobradiças 
de fricção, permitindo que as mesmas permaneçam abertas em qualquer 
posição. Dois botões de grandes dimensão asseguram que as vigias sejam 
completamente estanques. 

O perfil de aluminio é anodizado e o tipo de instalação assegura que os 
parafusos não sejam visíveis, interna ou externamente. Vigias de dimensões 
não Standard encontram-se disponíveis a pedido.  

Todas as vigias são fornecidas com uma mosquiteira.

Vigias com classificação CE: AIII

Type PW (AI)

Type PM (AIII)

Tipo PW201 PW211 PW221

Medidas
externas em

mm A
Ø 198  Ø 220  Ø 260

Medidas de
corte em 

mm B
Ø 174  Ø 196  Ø 236

Tipo PM113 PM123 PM133 PM143 PM153 PM163

Medidas
externas em

mm A x B
 244 x 146 294 x 172 344 x 198 362 x 146 390 x 220 399 x 199

Medidas de
corte em 
mm C x D

220 x 122 270 x 148 320 x 174 338 x 122 366 x 196 375 x 175

Corte do raio
em mm R 61 74 87 61 98 87

JANELAS PARA BARCOS
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PZ

PW

A
C

BD

PX

PXF

Vigias com classificação CE: AIII

Type PZ (AIII)

Type PW (AIII)

Porthole type PX (AIII)

Tipo PZ613 PZ623 PZ633 PZ643 PZ653 PZ663 PZ673

Medidas
externas em

mm A x B
301 x 164 368 x 179  622 x 197 397 x 197 399 x 190 399 x 234 451 x 274

Medidas de
corte em 
mm C x D

277 x 140 344 x 155 598 x 173 373 x 173 375 x 166 375 x 210 427 x 250

Corte do raio
em mm R 54 61 61 61 54 54 54

Tipo PW203 PW213 PW223

Medidas
externas em

mm A
Ø 198  Ø 220  Ø 260

Medidas de
corte em 

mm B
Ø 174  Ø 196  Ø 236

Tipo PX45 PX46 PX47 PXF

Medidas
externas em

mm A
441 x 192 492 x 205 544 x 244 480 x 239

Medidas de
corte em 

mm B
 417 x 168 468 x 181 520 x 200 456 x 215

JANELAS PARA BARCOS
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Mosquiteiras
Todas as vigias tipo PWS e PMS são fornecidas como standard 
com uma rede mosquiteira em alumínio anodizado.

Tipo PWS
Estas vigias encontram-se disponíveis em 2 execuções 
diferentes
•	 com quadro interior em aço inox e vidro acrílico fumado de 

8 mm de espessura. Marca CE: AI.
•	 com vidro acrílico de 10 mm sem quadro, cor: fumado. Marca CE: AIII. 

Estas vigias são adequadas para um painel com espessura de 3 a 18 mm. 
Para dimensões de parafusos recomendados, veja a tabela abaixo.

CE A I CE A III Parafusos recomendados:

Parafuso
 M5 x 12
 M5 x 16
 M5 x 20
 M5 x 25

Espessura do painel (A)
3 - 5 mm
5 - 9  mm
9 - 14 mm
14 - 18 mm

Parafusos disponíveis em packs de 
50 pcs.

Type PMS

Vigias em aço inox

Vigias tipo PQ
As vigias VETUS PQ são fabricadas em aço inox, com um acrílico (“fumo”) de 8 mm de espessura, e são fornecidas com uma flange de 
aço inox. As dimensões indicadas nas linhas tracejadas são as dimensões de recorte. Marca CE: AII.

Tipo PWS31 PWS32

Medidas
externas em

mm A
Ø 220 Ø 260

Medidas de
corte em 

mm B
Ø 198 Ø 238

Tipo PMS23 PMS24

Medidas
externas em

mm A
346 390

Medidas de
corte em 

mm B
322 366

JANELAS PARA BARCOS



Creators of Boat Systems 251

ALT

C
AA

C

BD

R 43

A
C

BD

R 43

1

II
III

2 3

HCM

Escotilhas de escape e ventilação

Escotilhas escape Escotilhas Escotilhas de ventilação

Desenho 1 2 3 1 3 1 2

Tipo ALT6363S ALT5151S ALT4747S ALTD520S ALTR520S ALT4242S ALT5038S ALT4633S ALTR420S ALT2626S ALTD420S

Dimensões
exteriores em

mm A x B
 701 x 701 585 x 585  544 x 544 592 x 524 Ø 592 495 x 495 581 x 451 531 x 401  Ø 491 334 x 334 491 x 326

Dimensões de
recorte em 
mm C x D

 627 x 627 507 x 507 470 x 470  518 x 450 Ø 518 421 x 421 507 x 377 457 x 327  Ø 417  260 x 260 417 x 252

Mosquiteira / 
Contra
falange

HCM6363 HCM5151 HCM4747 HCMD520 HCMR520 HCM4242 HCM5038 HCM4633 HCMR420 HCM2626 HCMD420

JANELAS PARA BARCOS

Tipo ALTUS
A gama ALTUS tem um perfilde alumínio resistente, com apenas 21 mm
de altura. É classificada como CE AII, o que significa que são projectadas
para uso no oceano e podem ser montadas no convés. Estes portais são 
fornecidos com reguladores de escotilha cuidadosamente projectados, 
que são simultaneamente elegantes e fácil de operar.

Tam como outras escotilhas VETUS, a gama ALTUS pode ser aberta
de dentro ou de fora do barco. Também se podem bloquear; seja 
completamente estanques ou posição de ventilação.

O perfil do quadro é polido à mão e anodizado. 
Fica 22 milímetros abaixo da superfície do pavimento. 
O acrílico tem uma espessura de 10 mm e cor “fumo”.
Encontram-se disponíveis uma falange de alumínio
e uma rede mosquiteira para estas escotilhas.

Marca CE: AII

Molduras com redes mosquiteiras
Todas as escotilhas desde a gama Altus, Magnus, Libero e a Planus podem ser 
fornecidas com ajustador de profundidade completo com mosquiteira. Estes são 
desenhados para cobrir a abertura entre a escotilha e o interior do barco. A falange 
pode facilmente ser cortada à medida, de modo a torna-la adequada para qualquer 
espessura de convés. Uma mosquiteira integral oferece uma protecção contra 
qual-quer tipo de insectos. Podem ser facilmente retirados para facilitar a limpeza.

* Só 55 mm (R).
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MAG
A
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R43

Escotilhas de escape e ventilação

Escotilhas escape Escotilhas Escotilhas de  
ventilação

Tipo MAG6363S MAG5151S MAG4747S MAG4242S MAG5038S MAG4633S MAG2626S

Dimensões
exteriores em 

mm A x B
679 x 679 563 x 563 522 x 522 474 x 474 559 x 429 509 x 379 312 x 312

Dimensões de
recorte em mm 

C x D
627 x 627 507 x 507 470 x 470 421 x 421 507 x 377 457 x 327 260 x 260

Mosquiteira /
contra falange HCM6363 HCM5151 HCM4747 HCM4242 HCM5038 HCM4633 HCM2626

JANELAS PARA BARCOS

FECHADO

TRAVADO

Marca CE: AI

Tipo MAGNUS
MAGNUS é uma nova gama de escotilhas heavy duty. Têm 
classificação CE AI, o que significa que são projectadas para utilização 
no oceano e podem ser instaladas em qualquer parte do casco ou 
convés. Estas são fornecidas com dobradiças de fricção, que manterá
aberta em qualquer posição, sem a necessidade de segurança.  
A escotilha pode ser aberta a 180° e praticamente não existem 
obstruções na abertura. À semelhança de outras janelas VETUS, a 
MAGNUS pode ser aberta pelo interior ou pelo exterior. Também se 
podem bloquear; seja completamente estanques, ou numa posição 
de ventilação.

O perfil do quadro é polido á mão e anodizado. O acrílico tem  
uma espessura de 10 mm e cor “negra”. A construção em dimensões
(os tamanhos de corte) das escotilhas Magnus estão em 
conformidade que aqueles que estão actualmente no mercado.

Puxadores
Os puxadores de escotilhas VETUS têm um sem número de vantagens
•	A escotilha pode ser aberta pelo interior ou pelo exterior
•	A escotilha pode ser fechada completamente estanque, ou protegida com uma 

pequena folga para permitir ventilação permanente
•	Um mecanismo de travagem interna garante que a escotilha não pode ser aberta 

a partir do exterior, quando o barco é deixado sem vigilância. Isso funciona tanto 
na posição fechada ou de ventilação

•	O baixo perfilexterno garante que as cordas, por exemplo, o cordame de 
manobrar em embarcações à vela, não dobre sobre os puxadores
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Escotilhas de escape e ventilação

Tipo LIBERO
As escotilhas Libero têm esquadrias de alumínio polido à
mão e anodizado, de 32, 55 ou 235 mm raio curvatura e com
tampa de acrílico de 12 mm em cor “fumo”.

O perfil é anodizado. O scrilico tem uma espessura de 10 mm e 
a cor é “fumado escuro”. Mesmo sob as mais adversas condições, 
as janelas, alnbóis e escotilhas mantêm-se sempre novos!

Marca CE: AII

Escotilhas escape Escotilhas Escotilhas de  
ventilação

Tipo LIB62 LIB50 LIB41 LIB37 LIB32 LIB34 LIB20

Dimensões
exteriores em 

mm A x B
680 x 680 560 x 560 470 x 470 560 x 430 510 x 380 400 x 255 260 x 260

Dimensões de
recorte em mm 

C x D
620 x 620 500 x 500 410 x 410 500 x 370 450 x 320 340 x 195 200 x 200

Corte do raio
em mm R 55 (32) 55 (32) 55 55 (32) 55 (32) 32 32

Mosquiteira / 
Contra falange HCM6262 HCM5050 HCM4141 HCM5037 HCM4532 HCM3420 HCM2020

JANELAS PARA BARCOS

Umas pegas especiais permitem que o Libero permaneça 
aberto em qualquer ângulo até 180 graus.

Escotilhas com mosquiteiras
Todas as escotilhas desde as gamas Altus, Magnus, Libero e a Planus podem ser 
fornecidas com ajustadores e mosquiteira. Estes ajus-tadores sintéticos são
designados para cobrirem a abertura entre a escotilha e o casco da embarcação.
A profundidade da falange podem ser facilmente cortadas à medida, de modo a 
que fiquem adequadas a quaisquer espessura de casco. Uma mosquiteira integral 
dá uma protecção completa contra insectos indesejáveis. As mesmas podem ser 
removidas de modo a facilitar a limpeza.

Só 55 mm (R) para Libero.
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PLA

A
C

BD

R 75

Escotilhas de escape e ventilação

Escotilhas de escape Escotilhas Escotilhas de ventilação

Type PLA50 PLA45 PLA40 PLA32 PLA34 PLA30 PLA23

Dimensões
exteriores em 

mm A x B
521 x 521 474 x 474 424 x 424 474 x 344 390 x 260 350 x 280 280 x 280

Dimensões de
recorte em mm 

C x D
471 x 471 424 x 424 374 x 374 424 x 294 340 x 210 300 x 230 230 x 230

Mosquiteira / 
Contra falange HCM50 HCM45 HCM40 HCM32 HCM34 HCM30 HCM23

JANELAS PARA BARCOS

FECHADO

TRAVADO

Tipo PLANUS
As escotilhas Planus têm esquadrias de alumínio anodizado, raio de 
curvatura de 75 milímetros e tampa de acrílico em cor “fumo” 
de 10 mm de espessura.

Estas escotilhas podem ficar na posição de aberta até 180 graus.  
O quadro é anodizado. O acrilico tem uma espessura de 10 mm, 
sendo a cor “fumado escuro“.

Marca CE: AII

Puxadores 
Os puxadores de escotilha VETUS têm um sem número de vantagens
•	A escotilha pode ser aberta quer por dentro quer por fora
•	O portal pode ser completamente fechado de forma estanque, ou protegido com uma 

pequena abertura para permitir a ventilação permanente
•	Um mecanismo de travagem interno garante que a escotilha não possa ser aberta pelo 

exterior quando o barco é deixado sem vigilância
•	 Isto funciona tanto na posição fechada como nas posições de ventilação
•	O baixo perfil externo garante que as cordas, por exemplo, o cordame de manobrar nos 

barcos à vela, não dobre nos puxadores
•	Estes puxadores estão disponíveis separadamente e podem ser usados para 

actualizar as escotilhas VETUS Libero e Planus mais antigas
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FGH

HMB

A
C

D B
R43

Escotilhas de escape e ventilação

Escotilhas de escape Escotilhas

Tipo FGH6363 FGH5151 FGH4444 FGH2626

Dimensões
exteriores em 

mm A x B
700 X 700 580 X 580 515 X 515 330 X 330

Dimensões de
recorte em mm 

C x D
627 X 627 507 X 507 442 X 442 260 X 260

Mosquiteira / 
Contra falange HCM6363 HCM5151 HCM4444 HCM2626

JANELAS PARA BARCOS

Marca CE: AII

Combinação cortina / mosquiteira tipo HMB
A VETUS desenvolveu um a nova gama de telas de rolo/cortina para as escotilhas 
de ventilação e escape. De um lado da escotilha temos uma tela de rolo 
automática e do outro lado temos uma cortina automática.

A escotilha é tapada puxando para o lado esquerdo a pega preta situada à 
direita. Ao puxar a pega preta a tela ficará à frente da escotilha. Se puxar a 
pega preta novamente o tecido irá recolher automaticamente.

Todas as partes visíveis são fabricadas em alumínio e por isso manter-se-ão 
bonitas durante muitos anos sem descolorar. Encontra-se disponível uma 
fita de acabamento simples de instalar a qual pode ser cortada à medida de 
modo a cobrir aberturas de até 75 mm de espessura. Estas combinações de 
telas/cortinas são especificamente destinadas para escotilhas de convés com 
acabamentos de raio 45 mm ou mais pequenos.

Estas combinações de telas/cortinas estão disponíveis para todas as escotilhas 
de escape e ventilação Altus e Magnus, contudo podem ser adaptadas a pedido. 
Nesse caso o comprimento do tecido desenrolado não pode ser superior a 62 cm.

Escotilha tipo FGH
A VETUS desenvolveu uma nova gama de escotilhas. Esta é uma alternativa económica para as escotilhas convencionais.

As escotilhas são apropriadas para novas construções onde o convés pode ser preparado especialmente para a colocação da 
mesma. Após a instalação teremos um bonito convés plano. A escotilha será completamente montada no convés.
A tampa consiste num acrílico fumado de 10 mm de espessura.

A calha inferior é fabricada em alumínio polido e anodizado. As escotilhas encontram-se disponíveis em 4 tamanhos standard.
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RW

DIN

DIN RWA

Limpa pára-brisas

Braço ajustável único de 280 mm até 366 mm

L: 305 L: 410 L: 508
α° Min. Max. Min. Max. Min. Max.

40
A:
B:
c:

280
120
296

366
201
355

280
70

332

366
151
391

280
24

365

366
105
424

50
A:
B:
c:

280
116
366

366
193
438

280
68

410

366
146
483

280
24

451

366
102
524

60
A:
B:
c:

280
110
433

366
185
519

280
65

485

366
139
571

280
24

534

366
97

620

70
A:
B:
c:

280
104
496

366
175
595

280
61

556

366
132
655

280
23

613

366
92

711

80
A:
B:
c:

280
98

556

366
164
667

280
57

624

366
123
734

280
20

686

366
86

797

90
A:
B:
c:

280
90

612

366
151
733

280
53

686

366
114
808

280
18

755

366
79

877

100
A:
B:
c:

280
82

663

366
137
794

280
48

743

366
103
875

280
17

818

366
62

925

110
A:
B:
c:

280
73

709

366
122
849

280
43

795

366
92

935

280
15

875

318
37

937

Braço ajustável único de 395 mm até 481 mm

L: 305 L: 410 L: 508
α° Min. Max. Min. Max. Min. Max.

40
A:
B:
c:

395
228
375

481
309
433

395
179
410

481
259
469

395
132
444

481
213
503

50
A:
B:
c:

395
220
463

481
298
535

395
172
507

481
250
580

395
128
549

481
206
621

60
A:
B:
c:

395
210
548

481
284
634

395
165
600

481
239
686

395
122
649

481
197
735

70
A:
B:
c:

395
199
628

481
269
727

395
156
688

481
226
787

395
116
745

481
186
843

80
A:
B:
c:

395
186
704

481
252
814

395
146
771

481
211
882

395
108
834

481
140
888

90
A:
B:
c:

395
171
774

481
232
896

395
134
849

481
195
970

100
A:
B:
c:

395
156
839

481
211
971

395
122
919

434
147
979

110
A:
B:
c:

395
139
897

481
188

1038

395
109
983

Braço ajustável único de 473 mm até 559 mm

L: 305 L: 410 L: 508
α° Min. Max. Min. Max. Min. Max.

40
A:
B:
c:

473
301
428

559
382
487

473
252
464

559
333
523

473
206
497

559
287
556

50
A:
B:
c:

473
290
529

559
368
601

473
243
573

559
321
646

473
198
614

559
276
687

60
A:
B:
c:

473
278
626

559
352
712

473
232
678

559
307
764

473
190
727

559
264
813

70
A:
B:
c:

473
263
718

559
333
816

473
220
778

559
290
876

473
179
834

500
202
865

80
A:
B:
c:

473
246
804

559
311
915

473
205
872

542
258
960

90
A:
B:
c:

473
227
885

559
287

1006

473
190

959T

482
196
972

100
A:
B:
c:

473
206
958

559
261

1090

110
A:
B:
c:

473
184

1025

530
217

1118

JANELAS PARA BARCOS

Motor de limpa pára-brisas tipo RW e DIN
Estes limpa pára-brisas de alta qualidade têm um poderoso motor eléctrico e uma
cremalheira de transmissão separada. O ângulo de limpeza pode ser ajustado para 8
diferentes configurações, o que significa que pode alcançar a superficie ideal de limpeza
em qualquer formato e dimensões de janela. Uma nova versão do motor limpa pára
brisas está disponível com veio cónico e estriado.Este pormenor faz com que o encaixe
entre o braço do limpa pára brisas e o veio do motor seja mais robusto, mais rápido e
sem quaisquer folgas, resultando daí uma vida útil mais prolongada para ambas as partes.

Ao requisitar, a voltagem, a espessura
do painel e o tipo ponta de veio deve
ser indicada (ver desenhos). Os braços
do limpa pára brisas e as escovas 
devem ser Encomendadas 
separadamente.

A partir das seguintes
tabelas pode ser 
encontrado
o ângulo necessário para
limpeza de praticamente
quaisquer janelas.

Opções
•	Kit para limpeza do pára brisas.
•	 Interruptor de três posições 

(OFF, 1,2)
•	Cobertura protectora sintética
•	Painel de controlo

Outras características técnicas do motor do limpa pára brisas
•	Nível de ruído extremamente baixo
•	Oito ângulos de limpeza, a escolher: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ou 110° 

(a configuração standard é de: 110°)
•	Disponível em 12 ou 24 volts D.C.
•	Potência: 30 Watt
•	Auto-parqueamento
•	Duas velocidades
•	Veio em aço inox
•	Apropriado para espessuras de painel entre 3-13 mm (versão de veio 

curto), ou de 3 a 38 mm (versão de veio longa)
•	Disponível com ponta de veio recta estriada (Ø 16 mm, 72 dentes) ou no 

final do veio cónico e estriado, de acordo com DIN 72783
•	Cor: RAL 7035
•	 todos os motores de limpa pára-brisas tipo RW e DIN cumprem os 

requisitos EMC
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RWCG

Limpa pára-brisas

Braço duplo, ajustável de 386 milímetros até 471 mm 45+

L: 305 L: 410 L: 508
α° Min. Max. Min. Max. Min. Max.

40
A:
B:
c:

386
255
264

471
335
322

386
203
264

471
283
322

386
154
264

471
335
322

50
A:
B:
c:

386
242
326

471
319
398

386
190
326

471
267
398

386
141
326

471
319
398

60
A:
B:
c:

386
227
386

471
300
471

386
174
386

471
248
471

386
125
386

471
300
471

70
A:
B:
c:

386
209
443

471
278
540

386
156
443

471
226
540

386
107
443

471
177
540

80
A:
B:
c:

386
188
496

471
253
606

386
136
496

471
201
606

386
87

496

471
126
562

90
A:
B:
c:

386
165
546

471
226
666

386
113
546

471
173
666

386
64

546

389
66

550

100
A:
B:
c:

386
141
591

471
195
722

386
88

591

471
119
722

110
A:
B:
c:

386
114
632

471
163
772

386
61

632

471
66

772

Braço duplo, ajustável de 386 milímetros até 471 mm 45 -

L: 305 L: 410 L: 508
α° Min. Max. Min. Max. Min. Max.

40
A:
B:
c:

386
165
264

471
245
322

386
113
264

471
193
322

386
64

264

471
144
322

50
A:
B:
c:

386
152
326

471
229
398

386
100
326

471
177
398

386
51

326

471
128
398

60
A:
B:
c:

386
137
386

471
210
471

386
84

386

471
158
471

386
35

386

471
109
471

70
A:
B:
c:

386
119
443

471
188
540

386
66

443

471
136
540

386
17

443

471
87

540

80
A:
B:
c:

386
98

496

471
163
606

386
46

496

471
111
606

390
0

501

437
36

562

90
A:
B:
c:

386
75

546

471
136
666

386
23

546

471
83

666

100
A:
B:
c:

386
51

591

471
105
722

386
0

596

434
29

665

110
A:
B:
c:

386
24

632

471
73

772

Braço duplo, ajustável de 308 milímetros até 393 mm 45+

L: 305 L: 410 L: 508
α° Min. Max. Min. Max. Min. Max.

40
A:
B:
c:

308
182
211

393
262
269

308
129
211

393
209
269

308
80

211

393
160
269

50
A:
B:
c:

308
172
260

393
249
332

308
119
260

393
196
332

308
70

260

393
147
332

60
A:
B:
c:

308
159
308

393
233
393

308
107
308

393
180
393

308
58

308

393
131
393

70
A:
B:
c:

308
145
353

393
214
451

308
92

353

393
162
451

308
43

353

393
113
451

80
A:
B:
c:

308
128
396

393
194
505

308
76

396

393
141
505

308
27

396

393
92

505

90
A:
B:
c:

308
110
436

393
170
556

308
58

436

393
118
556

308
9

436

393
66

556

100
A:
B:
c:

308
90

472

393
145
602

308
38

472

393
93

602

308
0

498

393
16

536

110
A:
B:
c:

308
69

505

393
118
644

308
17

505

393
65

644

Braço duplo, ajustável de 308 milímetros até 393 mm 45 -

L: 305 L: 410 L: 508
α° Min. Max. Min. Max. Min. Max.

40
A:
B:
c:

308
92

211

393
172
269

308
39

211

393
119
269

318
0

218

393
70

269

50
A:
B:
c:

308
82

260

393
159
332

308
29

260

393
106
332

330
0

279

393
57

332

60
A:
B:
c:

308
69

308

393
143
393

308
17

308

393
90

393

345
0

345

393
41

393

70
A:
B:
c:

308
55

353

393
124
451

308
2

353

393
72

451

365
0

419

393
23

451

80
A:
B:
c:

308
38

396

393
104
505

326
0

419

393
51

505

390
0

501

393
2

505

90
A:
B:
c:

308
20

436

393
80

556

354
0

501

393
28

556

100
A:
B:
c:

308
0

472

393
55

602

389
0

596

393
3

602

110
A:
B:
c:

345
0

565

393
28

644

JANELAS PARA BARCOS

Cobertura plastica para motor limpa pára-brisas tipo RW e DIN
A instalação da tampa plástica reduz a espessura máxima de painel indicada em 3 mm.
Ao aplicar o limpa pára brisas tipo AD, a espessura máxima do painel é reduzida em
6 mm e com o braço tipo SSAD em 3 mm. (Completo com base).

A partir das seguintes tabelas 
pode ser encontrado o ângulo 
necessário para limpeza de 
praticamente quaisquer janelas.

Escova limpa pára 
brisas fixada à 
parte inferior do 
braço.

Combinação de braço, escova e de ângulo de limpeza adequado. Para não sobrecarregar 
os motores limpa pára brisas tipo RW ou DIN, deve-se verificar a combinação do comprimento 
do braço, o comprimento da escova e do ângulo de limpeza. O resultado da soma: 
comprimento da escova do limpa pára brisas (mm) x comprimento do braço (mm) x ângulo de 
limpeza em graus não deve exceder 17,800,000.

Exemplo
•	 Comprimento da escova 410 mm
•	 Comprimento do braço 366 mm
•	 Ângulo do limpa pára brisas 120°
•	 410 x 366 x 120 = 17,800,000
Logo, esta associação não é permitida.

Escova limpa pára 
brisas aplicado à parte 
superior do braço.
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DINP

RWA

WBB

WBS

DINS

SSA

Tipo Preto Comprimento Conicidade

RWAS Braço único preto 280 - 366 mm sem conicidade

RWAL Braço único preto 395 - 481 mm sem conicidade

RWAX Braço único preto 473 - 559 mm sem conicidade

RWAD Conjunto de braços paralelos pretos 308 - 393 mm sem conicidade

RWADX Conjunto de braços paralelos pretos 386 - 471 mm sem conicidade

DINPS Braço único preto 280 - 366 mm com conicidade DIN

DINPL Braço único preto 395 - 481 mm com conicidade DIN

DINPX Braço único preto 473 - 559 mm com conicidade DIN

DINPD Conjunto de braços paralelos pretos 308 - 393 mm com conicidade DIN

DINPDX Conjunto de braços paralelos pretos 386 - 471 mm com conicidade DIN

Type Arm Comprimento Conicidade

SSAS Braço único, de aço inox 280 - 366 mm Sem conicidade

SSAL Braço único, de aço inox 395 - 481 mm Sem conicidade

SSAX Braço único, de aço inox 473 - 559 mm Sem conicidade

SSAD Conjunto de braços paralelos, aço inox 308 - 393 mm Sem conicidade

SSADX Conjunto de braços paralelos, aço inox 386 - 471 mm Sem conicidade

DINSS Braço único, de aço inox 280 - 366 mm Com conicidade DIN

DINSL Braço único, de aço inox 395 - 481 mm Com conicidade DIN

DINSX Braço único, de aço inox 473 - 559 mm Com conicidade DIN

DINSD Conjunto de braços paralelos, aço inox 308 - 393 mm Com conicidade DIN

DINSDX Conjunto de braços paralelos, aço inox 386 - 471 mm Com conicidade DIN

Tipo Escova limpa pára-brisas Acabamento Comprimento

WBB30 Aço inox Revestido a preto 305 mm

WBB41 Aço inox Revestido a preto 410 mm

WBB51 Aço inox Revestido a preto 508 mm

WBS30 Aço inox Polido e alto brilho 305 mm

WBS41 Aço inox Polido e alto brilho 410 mm

WBS51 Aço inox Polido e alto brilho 508 mm

JANELAS PARA BARCOS

Braços de limpa pára brisas reguláveis simples, disponíveis em 
3 comprimentos
•	 S: de 280 mm a 366 mm
•	 L: de 395 mm a 481 mm
•	 X: de 473 mm a 559 mm

Braços de limpa pára brisas reguláveis duplos, disponíveis em 
2 comprimentos
•	 D: de 308 mm a 393 mm
•	 DX: de 386 mm a 471 mm
O centro do veio do braço do limpa pára brisas duplo é de 45 mm. As escovas 
podem ser aplicadas numa de duas posições nos braços limpa pára brisas 
duplos, de modo a que superfície a limpar possa ser ajustada.Com motores 
limpa pára brisas VETUS tipo RW, use braços limpa pára brisas tipo RWA ou 
SSA. Com motores limpa pára brisas VETUS tipo DIN, use braços limpa pára 
brisas tipo DIN. Todos os braços limpa pára brisas VETUS têm uma ligação de 
7,2 x 2,5 mm para se Poder adaptar uma série de escovas diferentes.

Braços limpa pára-brisas 
tipo RWA e DINP
As partes metálicas destes braços limpa pára 
brisas são fabricadas em aço inox (AISI 316) de 
alto-brilho polido e os componentes em materiais 
sintéticos pretos de alto nível.

Sem
conicidade

Escova limpa pára-brisas tipo WBB e WBS
Escovas disponíveis em comprimentos de 305 mm, 410 mm ou 508 mm. As 
partes metálicas das escovas são fabricadas em aço inox, ou de alto-brilho 
polido ou revestido a preto. Estas escovas adaptam-se a quase todas as 
marcas e tipos de braços de limpa pára brisas com uma conicidade 
de 7,2 x 2,5 mm

Sem
conicidade

Com
conicidade
DIN

Com 
conicidade 
DIN

Braços limpa pára-brisas tipo SSA e DINS
Estes braços são fabricados inteiramente em aço inoxidável polido 
e alto brilho (AISI 316). Não só são muito fortes e duráveis, mas em 
combinação com escovas polidas VETUS, irão melhorar a aparência de 
qualquer barco.

Braços e escovas limpa pára-brisas
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SLR

ORW12SET

Tipo Ø A Ø B Ø C

Tipo 300 275 250 300

Tipo 350 326 300 350

Tipo Especificações

ORW12SET Kit de limpa pára brisas, incl. motor, braço e escova. (12V)

ORW12BL Escova sobressalente para limpa pára brisas ORW

Tipo Especificações

SLR30012 Ecrã de visão clara Ø 300 mm o.a. 12 Volt

SLR30024 Ecrã de visão clara Ø 300 mm o.a. 24 Volt

SLR35012 Ecrã de visão clara Ø 350 mm o.a. 12 Volt

SLR35024 Ecrã de visão clara Ø 350 mm o.a. 24 Volt

JANELAS PARA BARCOS

Limpa pára-brisas tipo ORW12SET
Este limpa pára-brisas VETUS, modelo ORW, só está disponível como um conjunto 
completo que inclui o braço do motor e a escova.
O limpa pára brisas é fabricado em plástico preto e está disponível como peça de reposição. 
Também podem ser aplicadas outras marcas de braços limpa pára brisas com ligação 
de 7,2 x 2,5 mm.

Especificações
•	Alimentação eléctrica: 12 Volt DC
•	Consumo de corrente máxima: 2 A
•	Comprimento do veio: 63,5 mm
•	Espessura máxima do painel: 20 mm
•	Velocidade única e auto-parqueamento
•	Ângulo de limpeza: 80° ou 110° (configuração standard)
•	Comprimento do braço do limpa pára brisas regulável 

de 280 milímetros até 366 milímetros
•	Comprimento da escova, ORW12BL: 305 mm
•	o limpo pára-brisas VETUS, tipo ORW12SET cumpre os requisitos EMC

Vista clara tipo SLR
O ecrã giratório atinge o seu regime máximo de rotações em 25 segundos. A força centrífuga permite que toda a chuva, neve e 
spray sejam removidos instantaneamente do ecrã. Da mesma forma sujidade e sal não causam quaisquer manchas. Como resultado, 
a visão continuará a ser completamente clara. Disponível em duas opções de 12 Volt ou 24 Volt DC Tipo 300 e 350 do tipo: máximo 
de 12 Volt, 2,7 A (máximo de 24 volts. 1,4 A). Como opção, estes ecrãs de visão clara podem ser equipados com um elemento 
de aquecimento. todos os vista clara Vetus, tipo SLR cumprem com os requisitos EMC.

Ângulo de limpeza:
standard de 110°,
ajustável até 80°

Limpa pára-brisas
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Adequado para todos os tipos de limpa  
pára-brisas VETUS
•	Disponível em 12 ou 24 Volt
•	 Fácil instalação
•	 Fornecido completo com: tubo, válvula (12 ou 24 volts D.C.), ligações de 

tubo, interruptor para válvula, bicos de spray e acessórios
•	 Funcionamento através de sistema de água com pressão interna

Tipo Descrição Tensão 
eléctrica Corrente Capacidade

WWFR12 Kit completo de lavagem do limpa pára-brisas, incluindo reservatório (1,5 L) 12 V 1,8 A 0,88 L/min

WWFR24 Kit completo de lavagem do limpa pára-brisas, incluindo reservatório (1,5 L) 24 V 0,9 A 0,88 L/min

JANELAS PARA BARCOS

Eixos curtos

Eixos longos

Limpa pára-brisas tipo HDMC
Este limpa pára brisas tem um dispositivo de corte térmico, que protege o motor 
eléctrico no caso de temperatura excessiva. 

Especificações
•	 Extremamente silencioso
•	 Disponível em 12 ou 24 Volt D.C.
•	 Potência: 75 Watt
•	 Ângulo de varrimento totalmente ajustável entre 62° e 92°
•	 Auto-parqueamento em ambos os extremos duas velocidades
•	 Adequado para espessuras de painel até 70 mm
•	 Peso sem braço e escova: 2,300 g
•	 O modelo limpa pára-brisas VETUS HDMC é intercambiável com os modelos 

anteriores HDM, HDMA e HDMB
•	 Todas as partes visíveis do mecanismo em aço inoxidável
•	 todos os motores limpa pára-brisa VETUS, tipo HDMC cumprem com os 

requisitos EMC

Limpa pára-brisas 

Lava limpa pára-brisas

Kit completo de lavagem do limpa pára-brisas do tipo WWFR
Este kit de lavagem do limpa pára-brisas inclui um reservatório com bomba 
auxiliar, tubagem com válvula de retenção, bocal pulverizador duplo e interruptor 
rotativo. O kit é de montagem fácil e o exclusivo bocal pulverizador comprido está 
projectado para alcançar os perfis de armação espessa dos pára-brisas e escovas de 
limpa pára-brisas. Está disponível um kit de extensão (código HDSXTA), consistindo 
num segundo bocal pulverizador duplo, tubagens adicionais e uma peça T. 
É recomendada a montagem de apenas um kit de extensão, para manter fluxo e 
pressão suficientes.

Especificações
•	 Capacidade do reservatório: 1,5 litros
•	 Saída da bomba: 0,88 litros/min.
•	 Tensão: 12 ou 24 Volt
•	 Consumo de corrente: 1,8A (12 Volt), 0,9A (24 Volt)
•	 Comprimento da tubagem: 3 metros
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Braços limpa pára e escovas em aço inox tipo WB e SHDA
Os braços (SHDA) que se aplicam a estes motores limpa pára brisas HDMC,
são fornecidos como standard em aço inox (AISI 316).
Estão disponíveis em comprimentos de 508 ou 762 milímetros. O limpa pára
brisas correspondente (Modelo WB) tem um comprimento de 660 mm.

O ângulo de limpeza deste limpa pára brisas é totalmente ajustável
entre 62° e 92°, através do qual a limpeza optimizada de superfície
pode ser determinada de modo a se adequar ás dimensões específicas
de cada janela. Todos os componentes destes limpa pára brisas são
fabricados em materiais à prova de corrosão, garantindo assim uma
alta durabilidade e uma fácil manutenção.

Painéis de controlo e sensores  
de chuva
Ver página 113.

Tipo Descrição  Comprimento  

Escovas de limpa pára-brisas

WBS46H Escova de limpa pára-brisas em aço inoxidável polido de alto brilho 316 460 mm

WBS56H Escova de limpa pára-brisas em aço inoxidável polido de alto brilho 316 560 mm

WBS66H Escova de limpa pára-brisas em aço inoxidável polido de alto brilho 316 660 mm

WBB46H Escova de limpa pára-brisas em aço inoxidável 316, revestida a preto 460 mm

WBB56H Escova de limpa pára-brisas em aço inoxidável 316, revestida a preto 560 mm

WBB66H Escova de limpa pára-brisas em aço inoxidável 316, revestida a preto 660 mm

Braço pantográfico da escova de limpa pára-brisas

SHDA400 Braço da escova de limpa pára-brisas em aço inoxidável AISI 316 401 - 486 mm

SHDA500 Braço da escova de limpa pára-brisas em aço inoxidável AISI 316 508 - 593 mm

SHDA760 Braço da escova de limpa pára-brisas em aço inoxidável AISI 316 677 - 762 mm

SHDA760

L: 460 L: 560 L: 660
α° Min. Max. Min. Max. Min. Max.
62 A 677 762 677 762 677 762

B 350 423 300 373 250 323
C 697 785 697 785 697 785
D 907 992 957 1042 1007 1092

92 A 677 762 677 762 677 762
B 240 299 190 249 140 199
C 974 1096 974 1096 974 1096
D 907 992 957 1042 1007 1092

SHDA400

L: 460 L: 560 L: 660
α° Min. Max. Min. Max. Min. Max.
62 A 401 486 401 486 401 486

B 114 187 64 137 14 87
C 413 501 413 501 413 501
D 631 716 681 766 731 816

92 A 401 486 401 486 401 486
B 49 108 -1 58 -51 8
C 577 699 577 699 577 699
D 631 716 681 766 731 816

SHDA500

L: 460 L: 560 L: 660
α° Min. Max. Min. Max. Min. Max.
62 A 508 593 508 593 508 593

B 205 278 155 228 105 178
C 523 611 523 611 523 611
D 738 823 788 873 838 923

92 A 508 593 508 593 508 593
B 123 182 73 132 23 82
C 731 853 731 853 731 853
D 738 823 788 873 838 923

JANELAS PARA BARCOS

NOVOS 
MODELOS
DISPONÍVEIS

Limpa pára-brisas

Botoneira de três posições para motor 
limpa pára-brisas
Tipo HDMSW de duas velocidades. Adequado para motor limpa 
pára brisas RWS e HDM. Não adequado para modelo ORW.

Especificações
•	Corrente máxima: 20A
•	Espessura máx. de painel:
   - HDMSW: 7 mm
   - HDMSW2: 6 mm
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SOBRE JANELAS PARA BARCOS

Porquê janelas VETUS/Marex para embarcações?
•	A VETUS e a Marex comercializam uma vasta gama de janelas, pára-brisas, acessos para cabinas, portas e escotilhas em todas as 

formas, dimensões e estilos
•	Complementando a vasta gama de escotilhas e albóis standard VETUS, a Marex pode fabricar e fornecer janelas, pára-brisas e 

escotilhas à medida
•	Perfis de alumínio polido e anodizado são utilizados em todos os produtos
•	A gama tem uma aparência uniforme em todas as escotilhas, janelas e albóis
•	Armações e vedantes de alta qualidade são fornecidos como standard
•	Encontram-se disponíveis mosquiteiras para todas as escotilhas
•	Todos os produtos cumprem as normas CE AI, AII ou AIII
•	Os pára-brisas são equipados com limpa pára-brisas de alta qualidade, os quais têm um potente motor eléctrico e um braço separado
•	A VETUS e a Marex fornecem uma solução global para todas as suas necessidades
•	As janelas VETUS são certificadas de acordo com ISO 12216

Conselhos
1. Limpe as escotilhas regularmente, até 4 vezes por ano, dependendo da sujidade 

às quais se encontrarem expostas. Utilize apenas produtos de limpeza naturais, 
não utilize detergentes alcalinos, ácidos ou abrasivos.

2. A escotilha Magnus é fornecida com dobradiças de fricção, as quais a manterão 
aberta em qualquer posição, sem a necessidade de réguas de segurança. Esta 
escotilha pode ser aberta 180 graus e praticamente não existem obstruções na 
abertura da mesma.

3. Pretende ter uma boa visibilidade na chuva? Verifique as escovas limpa pára-
brisas quanto a desgaste e substitua-as se mancharem o vidro. Quando navegar 
em água salgada é recomendado lavar o braço do limpa pára-brisas, a escova e o 
veio do motor regularmente com água potável.
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VENTILAÇÃO

3 anos de garantia 
(de acordo com as condições de garantia e manutenção VETUS).
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Caso tenha áreas fechadas no se barco, um sistema de ventilação 
pode fazer muito por si. Caso tenha um motor a gasolina a 
bordo, um sistema de ventilação pode eventualmente ser uma 
necessidade legal! Uma boa ventilação pode ajudar a prevenir 
bolores e maus odores, mas também pode salvar a sua vida, 
extraindo monóxido de carbono ou gases de combustão do barco.
Há dois tipos de sistemas de ventilação:

1. Ventilação natural
Um sistema de ventilação natural (passiva) consiste em ventiladores, 
entradas de ar e outras aberturas permanentes no seu barco, as 
quais são desenhadas para deixar o ar entrar ou sair através da 
força do vento ou do movimento do barco para mover o ar.

A escolha do tipo de ventilador depende do design escolhido, os 
requisitos e o posicionamento no barco. Há uma escolha variada 
de materiais, desde PVC polido resistente a ultra violetas até 
aço inox polido. Escolha o fluxo de ar adequado para o devido 
compartimento, assegurando-se que as aberturas de ventilação 
se possam fechar, ficando numa posição à prova de água. A 
linha completa de ventiladores tipo cogumelo da VETUS é uma 
excelente escolha mesmo para as situações mais adversas!
Um sistema de ventilação natural é um pouco ineficaz na 
extracção de fumo quando o barco não se encontra em 
movimento, assim sendo, é utilizado para salas de estar e nas 
áreas dos reservatórios e/ou bombas de esgoto. Pode ser usado 
na casa das maquinas, embora só em conjunto com extractores 
potentes.

VENTILAÇÃO

Ventiladores em 
aço inox,  

ver página 266

Ventiladores em  
aço inox,  

ver página 267

Tubos para 
ventiladores,

ver página 268

Extractores para 
ventiladores,

ver página 269

Ventiladores eléctricos,
ver página 268
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2. Extractores/ventiladores
Um extractor é importante, não só porque é necessário, mas 
também porque a sua vida pode depender disso.

Os extractores VETUS protegidos contra ignição (IP67) são 
especialmente desenhados para extrair fumos de compartimentos 
fechados. Estes são protegidos contra ignição para prevenir 
faíscas, e são construídos para resistir a sobreaquecimento e 
corrosão. O extractor é determinado pelo volume da sua casa de 
máquinas. No caso de um motor a gasolina, é recomendado que 
use um extractor pelo menos durante 4 minutos antes de por o 
motor a trabalhar, e especialmente após abastecer.
Após a escolha do sistema ser efectuada e as especificações 
estarem claras, o restante é design. A VETUS disponibiliza uma 

excelente gama de ventiladores de aço inox (AISI 316) 
tipo Levanter, Mistral, Marin ou Boreas até ao moderno 
Typhoon. Mas se o seu barco tem um design mais clássico, 
também temos os correspondentes produtos. Nós, na 
VETUS, compreendemos que a ventilação não é só um 
buraco no seu barco. Quando correctamente efectuado 
pode ser uma brisa de ar fresco.

Para assistência na escolha do equipamento adequado 
e para definir o seu sistema de ventilação, contacte um 
distribuidor VETUS.

VENTILAÇÃO

Tomadas de ar,
ver página 270

Tomadas de ar,
ver página 270

Ventiladores,
ver página 266
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UFO

UFOTR

UFO2

DARTAGN1

Ventiladores

Ventilador de convés passivel de ser fechado tipo UFO2
Combinamos a cobertura do nosso bem conhecido ventilador de convés UFO de baixo perfil com um ventilador tipo cogumelo integral. 
Este ventilador de convés tipo UFO2 pode agora ser fechado ficando totalmente à prova de água, quando estiver em mar aberto ou 
quando lavar o barco. Contudo, quando aberto, o UFO2 garante uma ventilação constante e continua a ser à prova de chuva e de 
salpicos. A cobertura é em aço inox polido de alto brilho (AISI 316). O ventilador tipo cogumelo também é em aço inox e é fornecido 
com uma rede mosquiteira integrada. É também fornecido um anel de acabamento sintético. Área de fluxo livre: 30 cm².

Os pequenos camarotes das embarcações devem ser ventilados adequadamente e estar ligados permanentemente ao ar exterior,
especialmente quando a temperatura baixa, de modo a manter a humidade do ar no interior e no exterior o mais parecido possível.
Isto para evitar a condensação e os seus efeitos devastadores.

Ventiladores abertos tipo UFO e OFOTRANS
Estes modelos são fabricados em aço inox e não podem ser fechados, pelo que garantem uma ventilação permanente. A versão TRANS 
é translúcida. Estes ventiladores são à prova de chuva e de salpicos e o exterior é polido com alto brilho. Também podem ser utilizados 
em combinação com os nossos ventiladores de extracção eléctricos. São fornecidos completos com uma rede mosquiteira e um anel 
interior de acabamento. Área de fluxo livre: 31,8 cm².

Ventiladores tipo DARTAGN1, ATHOS1 e PORTOS1
Os ventiladores tipo cogumelo, construídos em aço inox polido de alto brilho tipo AISI 316, incluem uma rede mosquiteira e uma 
contra falange construída em material sintético.

VENTILAÇÃO

Marcação CE: AII

Marcação CE: AII

Área de
fluxo livre
76 cm²
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TYP75

TYP100

SCIROCCO

ATHOS1

PORTOS1

Ventiladores

Ventilador de aço inox tipo SCIROCCO
O Scirocco pode ser aparafusado directamente no casco ou na estrutura. É fornecida
uma base de plástico com protector de água e ligação para tubo (76 mm Ø). A unidade 
pode ser totalmente instalada tanto na horizontal como na vertical. A solução ideal para 
aberturas de ventilação para a casa das máquinas. Área de fluxo livre: 38,5 cm².

Ventiladores

Ventiladores em aço inox tipo TYPHOON
Este conhecidíssimo ventilador foi redesenhado e actualizado. A cobertura exterior é 
fabricada em aço inox polido (AISI 316) e todas as outras peças são fabricadas em materiais 
sintéticos. Encontram-se disponíveis em dois tamanhos, com ligação para tubo de  
Ø 75 (TYP75) ou Ø 100 mm (TYP100).

Após a instalação estar concluída, os parafusos de fixação não são visíveis. Esta unidade é 
adequada para utilização horizontal ou vertical, Ø 76 mm, área de fluxo: 30 cm²; Ø 100 mm, 
área de fluxo: 41 cm².

VENTILAÇÃO

Área de
fluxo livre
45 cm²

Área de
fluxo livre
30 cm²

Marcação CE: AII

Marcação CE: AII
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FAN12

FAN24

TWINLINEA

BLHOSE

Eléctrico

Não recomendamos a utilização destes ventiladores de extracção para o fornecimento de ar ao(s) motor(es) principal(ais). O motor marítimo 
está apto a absorver ar suficiente por si só, desde que as aberturas de ventilação da sala das máquinas sejam adequadas. Se aplicar um 
ventilador de extracção na conduta de ar, o motor eléctrico pode sobreaquecer já que a potência de sucção do motor fará com que a ventoinha 
seja alvo de rotação excessiva. O objectivo destes ventiladores VETUS consiste em extrair o calor da sala das máquinas, quando os motores param 
ou quando os motores a gasolina se encontram instalados para extrair possíveis vapores de gasolina, antes de dar arranque ao(s) motor(es).

Tipo TWINLINEA
Especificações
•	 Ignição protegida (IP67)
•	Em conformidade com a ISO 9097
•	Capacidade de 4 m3 por minuto
•	Pressão estática: 36 mm H2O
•	Disponível em 12 V - 2,8 A máx
•	Adequado para tubo de Ø interior  

76 mm
•	O tubo pode ser ligado aos ventiladores 

Scirocco ou Typhoon Shell

Acessórios

Necessidade de ar para motores

Tipo FAN
Concebidos para salões, camarotes e casas de banho em embarcações. Ideais para extrair ar quente perto de frigoríficos. São 
muito silenciosos e apropriados para serem instalados tanto no tecto como na parede. Também podem ser utilizados juntamente 
com os ventiladores de convés VETUS, UFO, UFO-TRANS, Typhoon e Scirocco. Com um consumo extremamente baixo de 
energia de 0,15 A, 12 V (por exemplo, quando em funcionamento contínuo durante 6 horas, consome apenas 
0,9 Ah), este ventilador VETUS é particularmente apropriado para embarcações O motor computorizado de longa duração 
tem uma vida útil não inferior a 50.000 horas. Uma vez que o motor não tem escovas de carbono, o nível de ruído é 
extremamente baixo, como tal, é o ventilador ideal para a ventilação de camarotes, por exemplo, durante a noite, consumindo 
apenas um total aproximado de 1,0 Ah, mantém também o camarote livre de mosquitos.

VENTILAÇÃO

NEW

Dados técnicos
•	O motor pode funcionar continuamente
•	Disponível em 12 ou 24 V
•	O consumo é de apenas 0,15 A, 12 V e de 0,73 A, 24 V
•	A sua vida útil é de pelo menos 50.000 horas de 

funcionamento

O ventilador eléctrico VETUS é ideal para usar sob o convés em combinação com o ventilador permanente à prova de água e de
salpicos UFO. Ver página 266.

•	Tem uma capacidade de 70 m3/hora (cada área deverá ser 
ventilada 3 a 4 vezes por hora)

•	Composto por um interruptor para duas velocidades.
•	Pressão estática: 5 mm H2O

Código Diâmetro interno Comprimento

BLHOSE310 76 mm 3” 10 m

BLHOSE410 102 mm 4” 10 m

Rádio da 
curva
0,6 x diâmetro
interno

Tubos para extractores (ventiladores)
Este tipo de tubos é fabricado em fibra de vidro, impregnada
com PVC. Indicados para ventiladores de parede e de 
extracção VETUS. Resistente a temperaturas entre -
20° C e + 100° C. Disponível em comprimentos de 10 m.
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VENTKITA

Necessidade de ar para motores

Tipo VENT76A
Especificações
•	 Ignição protegida (IP67)
•	Está em conformidade com a Norma 

Marítima ISO 9097
•	Com rotor Delrin
•	Capacidade 4 m3 (140 pés cúbicos)  

por minuto
•	Pressão estática: 57 mm H2O
•	 Ideal para a cozinha de bordo,  

casa de banho e sala de máquinas
•	Dísponível em 12 ou 24 Volts
•	 Ligação para mangueira de D.I. de 76 mm 

(consulte a página 268)
•	12 Volts-8 A/24 Volts-4 A
•	 Inclui suporte de montagem e flange de 

união para montagem vertical

Opcional
Para a VHOSE consulte 
a página 274    

Especificações
•	Para ventilador de extracção do tipo VENT76A
•	 Ligação para mangueira de D.I. de 76 mm (consulte a página 268)

VENTILAÇÃO

Flange de união

Tipo Especificações: Volt Ø

TWINLINEA Ventilador de extracção em linha 12 76 mm

VENT7612A Ventilador de extracção 12 76 mm

VENT76624A Ventilador de extracção 24 76 mm

VENTKITA Ventilador de extracção em linha 

VENT17812A Ventilador de extracção 12 178 mm

VENT17824A Ventilador de extracção 24 178 mm

Tipo VENT178A
Especificações
• Ignição protegida (IP67)
•	Em	conformidade	com	a	ISO	9097
•	Disponível	para	instalações	de	
 12 V (6 A) ou 24 V (3 A)
•	Capacidade:	deslocação	de	ar	de	

aprox. 12,2 m3 por minuto a 
 12 V D.C.
•	Pressão	estática:	32	mm	H2O
•	Deslocação	de	ar	de	aprox.	12.5	m3 

por minuto a 24 V
•	Pressão	estática	D.C.:	36	mm	H2O
•	Adequado	para	montagem
 anteparas e para receber tubagens
 de conduta de ar (interna) com
 Ø 178 mm
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LEVA BORE MARINMIST

A

Tomadas de ar

B C

VENTILAÇÃO

Versões em aço inox
Tipo LEVA75 LEVA100 LEVA125 MIST75 MIST100 MIST125

Esquema A B C A B C

Material do corpo AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316

Material do anel AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316

Cor do interior Vermelho Vermelho Vermelho Branco Branco Branco

Tela e caixa dourada (opcional) Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Caixa Dorade (opcional) Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Tipo BORE75 BORE100 BORE125 MARIN75 MARIN100 MARIN125

Esquema A B C A B C

Material do corpo PVC PVC PVC PVC* PVC* PVC*

Material do anel AISI 316 AISI 316 AISI 316 Luran* Luran* Luran*

Cor do interior Vermelho Vermelho Vermelho Vermelho Vermelho Vermelho

Tela e caixa dourada (opcional) Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Caixa Dorade (opcional) Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Ventiladores tipo LEVANTER, MISTRAL, MARIN e BOREAS
O ventilador clássico encontra-se em produção á muitos anos com poucas alterações aparentes.  
Este sofisticado ventilador VETUS tem aberturas para o convés de Ø 75, 100 ou 125 mm. 
 
Encontram-se disponíveis em quarto execuções
•	LEVANTER.	Aço	inox	com	interior	vermelho
•	MISTRAL.	Aço	inox	com	interior	branco
•	BOREAS.	Sintético	com	interior	vermelho
•	MARIN.	Sintético	branco	com	interior	vermelho

O aro de segurança pode ser apertado à mão, ou com uma ferramenta especial, a qual faz parte do  
fornecimento. Caso utilize a ferramenta, o risco de roubo é praticamente nulo. O ventilador com interior  
vermelho encontra-se disponível em duas versões. O tipo MARIN tem um anel plástico. O tipo BOREAS tem um anel de aperto em aço inox. 
Um kit constituído por uma rede mosquiteira em aço inox e uma cortina encontram-se disponíveis como opção. Consulte o preçário.

* O PVC e o anel sintético têm aditivos especiais para garantir a máxima protecção contra a deterioração UV e coloração.

Área de fluxo
de ar livre:
122,8 cm²

Área de fluxo
de ar livre:
78,6 cm²

Área de fluxo
de ar livre:
44,2 cm²
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Tomadas de ar

Ventiladores em silicone
A gama clássica de tomadas de ar, disponível em borracha de silicone. 
Garantido para resistir ao teste do tempo!
A borracha de silicone é um material Semo orgânico sintético. Enquanto a borracha de 
silicone parece e se sente como borracha orgânica, esta tem uma estrutura completamente 
diferente de outros elastómeros. Esta estrutura dá uma sensação de borracha de silicone 
muito flexível, sendo um material que tem muito pequenas alterações nas características 
dinâmicas, numa ampla gama de temperaturas. O silicone tem uma amplitude térmica típica 
entre -100 ° C e +200 ° C. A borracha de silicone tem excelentes qualidades mecânicas, mas a 
maior vantagem é que não descolora com os raios UV. Assim sendo, mesmo após vários anos 
sob o sol do Caribe, estes ventiladores ainda estarão como novos. Os anéis e as falanges do 
convés são fabricados em plástico rígido. Os ventiladores podem rodar e são amovíveis. O 
anel pode ser facilmente desapertado com a mão. Uma tela mosquiteira e uma em aço inox 
(AISI 316) para fechar o ventilador, podem ser fornecidas como opção.

Vantagens do silicone
•	Adequado para uma grande 

gama de temperatura 
•	 Inodoro
•	Não tóxico 

Excelente resistência a
•	Altas temperaturas
•	Ozono
•	Ultra violeta
•	 Sujidade
•	Descoloração p/ fungos

Especificações
•	Carenagem: borracha de 

silicone
•	Arganéu no convés: Luran
•	Cor interna: vermelho  

(RAL 3020)
•	Opcional: caixa Dorade, 

filtro e chapa de cobertura 

VENTILAÇÃO

Como alternativa, existe a versão tipo S. Esta tem um anel plástico.

Tomadas de ar flexíveis em PVC
Estas tomadas de ar são fabricadas em P.V.C. flexível. As porcas e as falanges correspondentes são fabricadas em plástico 
rígido. As tomadas de ar são rotativas e amovíveis. Não são necessárias quaisquer ferramentas, as porcas podem ser 
desenroscadas facilmente à mão. Encontra-se disponível, como opção, uma rede mosquiteira metálica e uma placa de 
cobertura para a fechar. Para dimensões consulte a página ao lado.

Área de fluxo de ar livre:
122,8 cm2

Área de fluxo de ar livre:
56,7 cm2

Área de fluxo de ar livre:
56,7 cm2

Área de fluxo de ar livre:
78,6 cm2

Anel DONALD-S e JERRY-SAnel TOM-SAnel YOGI-S
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TOM316R

YOG316R

JER316R

DON316R

TOM316WR

YOG316WR

JER316WR

DON316WR

YOGI
TOM

DONALD

JERRY

BOXS

BOX

Tomadas de ar tipo YOGI, TOM, JERRY e DONALD

Tomadas de ar em aço inox (AISI 316)
Tanto as tomadas de ar como os anéis são construídos em aço inox. Estas tomadas de ar são rotativas e amovíveis. O aro de fixação 
pode ser apertado à mão, ou com uma ferramenta especial, a qual faz parte do fornecimento. Se a ferramenta for utilizada para 
apertar, o risco de roubo é quase nulo. Encontra-se disponível, como opção, uma rede mosquiteira metálica e uma placa de cobertura 
para fechar a tomada de ar do ventilador. Fornecida com uma porca roscada e um anel.

Marcação CE: AII

Caixa de suporte para tomadas  
de ar tipo BOX
Para todas as tomadas de ar VETUS (excepto tipo S), 
podemos fornecer uma caixa de plástico dourada como 
opção. Estas drenam qualquer água que entre no ventilador 
e podem ser fechadas totalmente através do ventilador 
tipo cogumelo em aço inox incorporado. O ventilador tipo 
cogumelo também inclui uma rede mosquiteira.
Espessura máxima do convés: 25 mm.

Caixa de suporte para 
tomadas de ar tipo BOXS
Aço inox polido de alto brilho (AISI 316).

Acessórios para tomadas de ar

VENTILAÇÃO

Área de fluxo livre 
de 122,8 cm²

Área de fluxo livre
de 78,6 cm²

Área de fluxo livre
de 44,2 cm²

Área de fluxo livre
de 44,2 cm²

Parte inferiorParte superior
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Acessórios para tomadas de ar

Caixa de suporte tipo DJBOX, TBOX e YBOX
Para as tomadas de ar VETUS do tipo Yogi, Tom, Jerry e Donald, podemos fornecer uma caixa dourada de plástico. Estas 
drenam qualquer água que entre no ventilador e podem ser fechadas totalmente através do ventilador tipo cogumelo em aço 
inox incorporado. O ventilador tipo cogumelo também inclui uma rede mosquiteira. Os anéis fabricados em aço inox ou em 
plástico podem ser facilmente encaixados na caixa dourada utilizando as porcas e os parafusos fornecidos.

Anel e porca tipo RING
Encontra-se disponível, como opção, um conjunto constituído por uma porca em aço 
inox (AISI 316) um anel macho para cada tamanho de tomada de ar. A chave para 
apertar o anel é fornecida de origem.

NOVO

VENTILAÇÃO

Especificações
Tipo A (mm) B (mm) C (mm) Desenho

BOXAD01 167 Ø 95 Ø 5.20 1

BOXAD02 202 Ø 118.50 Ø 5.20 2

BOXAD03 245 Ø 144.50 Ø 5.20 3

Adaptador para encaixe em caixas do tipo Dorade em conveses 
mais espessos

Marcação CE: AII

Área de fluxo livre 
de 76 cm2

Área de fluxo livre 
de 45 cm2

Área de fluxo livre 
de 30 cm2

Área de fluxo livre 
de 30 cm2
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MOFI100

SSV

VHOSE

ASV

VHOSE..N

Grelha ASV 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150

Dimensões em mm

A 300 350 360 450 490 570 590 660 670 730 750 890

B = Corte       280 330 340 430 470 550 570 640 650 710 730 870

C 117 117 130 130 146 146 159 159 172 172 198 198

D = Corte   97 97 110 110 126 126 139 139 152 152 178 178

E = Raio de corte R 48,5 R 48,5 R 55 R 55 R 63 R 63 R 69,5 R 69,5 R 76 R 76 R 89 R 89

Área de fluxo livre em dm2* 0,83 1,00 1,22 1,59 2,02 2,41 2,83 3,21 3,63 4,00 5,03 6,08

Grelha SSV 70 80 90 100 125 150

Dimensões em mm

A 590 660 670 730 750 890

B = Corte       570 640 650 710 730 870

C 159 159 172 172 198 198

D = Corte   139 139 152 152 178 178

E = Raio de corte R 69,5 R 69,5 R 76 R 76 R 89 R 89

Área de fluxo livre em dm2* 2,83 3,21 3,63 4,00 5,03 6,08

Tipo ASV
A armação é fabricada em alumínio anodizado polido e as grelhas são 
fabricadas em alumínio anodizado.

O ventilador de extracção VETUS, tipo VENT178, pode ser facilmente ligado à caixa MOFI100, 
através de um tubo de ar flexível com Ø interno de 178 mm. Esta caixa de ventilação com 
dispositivos de fixação para ligação de tubos à grelha em alumínio, tipo ASV100, deve ser 
encomendada em separado. Não pode ser utilizada com as versões em aço inox, tipo SSV ou SSVL.

Tipo MOFI100
Grelha de ventilação com ligação para tubo de Ø 152 mm e Ø 178 mm.

Um motor marítimo diesel necessita de ar suficiente para o seu correcto funcionamento. O volume do ar de combustão necessário é de 
aprox. 6.1m³ por kW (4.5 m³ por hp) por hora, com base numa velocidade de ar máx. de 3m/seg. Além do ar de combustão, o motor 
também necessita de ar de ventilação suficiente para dissipar o calor irradiado. O volume do ar de ventilação necessário é quase o 
mesmo do ar de combustão necessário. O design das grelhas VETUS baseia-se nestes princípios: os números dos modelos apresentados 
no quadro estão relacionados com a potência em cavalos, do motor para os quais são indicados. Ao conceber a disposição da sala das 
máquinas, é fácil de calcular a dimensão das grelhas necessárias. Não se esqueça de permitir que as entradas extra procedam à extracção 
de calor do habitáculo do motor. Por exemplo: um barco com um motor de 60 hp requer para o ar de combustão e ventilação, 2 grelhas 
tipo 60 (1 x estibordo + 1 x bombordo) ou 4 aberturas tipo 30 (2 x estibordo + 2 x bombordo).

Mangueira tipo VHOSE
Esta mangueira de sucção/pressão 
é muito flexível. Para ligar a grelha 
de ventilação MOFI ao ventilador de 
extracção do tipo 178.

Especificações
•	Ø 152 mm ou Ø 178 mm
•	Para ligar o tipo MOFI 

ou VENT178

Requisitos de ar

VENTILAÇÃO

Tipo SSV
A armação é fabricada aço inox de alto brilho (AISI 316) e as grelhas são 
fabricadas em alumínio anodizado.
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SECTION B-B

ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.
1 12-4145 ASVREC Profile 80 1
2 12-4144 Louvre Profile 9
3 12-4746 Louvre spacer 36

4 12-4745 Threated Rod 4
5 94150A335 Hexagon nut 3
6 94205A240 Prevailing torque 3
7 12-4146 Connection Strip 8

ASVREC80

 

Re
v.

 1
.0

 - 
17

-0
2-

20
11

Air Suction Vent ASVREC080

 

This drawing is the property of VETUS N.V. Copyright reserved acc. law. It is not to be copied (in whole or in part) or otherwise disclosed without the written consent of VETUS N.V.

   

Spare Parts Info.
ASVREC080
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SSVL

ASVREC

ERV110A

DBOX

Código  Especificações

DBOX020 Caixa Dorade para ventilação do tipo 20
DBOX025 Caixa Dorade para ventilação do tipo 25
DBOX030 Caixa Dorade para ventilação do tipo 30
DBOX040 Caixa Dorade para ventilação do tipo 40
DBOX050 Caixa Dorade para ventilação do tipo 50
DBOX060 Caixa Dorade para ventilação do tipo 60
DBOX070 Caixa Dorade para ventilação do tipo 70
DBOX080 Caixa Dorade para ventilação do tipo 80
DBOX090 Caixa Dorade para ventilação do tipo 90
DBOX100 Caixa Dorade para ventilação do tipo 100
DBOX125 Caixa Dorade para ventilação do tipo 125
DBOX150 Caixa Dorade para ventilação do tipo 150

Tipo DBOX
Todas as grelhas (excepto a ASVREC) standard podem ser fornecidas com 
uma caixa sintética como opção.

Tipo SSVL
A armação e as grelhas são fabricadas em aço inox polido de 
alto brilho (AISI 316).

Round air suction vents

OBSERVAÇÃO: A VETUS pode fornecer grelhas de ventilação noutras formas e tamanhos mediante encomenda especial. 
Consulte a página 344.  * 1 dm2 = 100 cm2 

Type ASVREC

Grelha de ventilação rectangular. A armação é fabricada 
em alumínio anodizado polido e as grelhas em alumínio 
anodizado.

Grelha SSVL 70 80 90 100 125 150

Dimensões em mm

A 590 660 670 730 750 890

B = Corte       570 640 650 710 730 870

C 159 159 172 172 198 198

D = Corte   139 139 152 152 178 178

E = Raio de corte R 69,5 R 69,5 R 76 R 76 R 89 R 89

Área de fluxo livre em dm2* 2,83 3,21 3,63 4,00 5,03 6,08

Grelha ASVREC 20 30 40 50 60 70 80

Dimensões em mm

A 300 360 450 490 570 590 660

B = Corte       280 340 430 470 550 570 640

C 117 130 130 146 146 159 159

D = Corte   97 110 110 126 126 139 139

Área de fluxo livre em dm2* 0,83 1,25 1,62 2,05 2,45 2,85 3,25

Requisitos de ar

VENTILAÇÃO

* área de fluxo livre: 0,66 dm2

Tipo ERV
A grelha é fabricada em aço inox. A ligação do tubo 
sintético actua como caixa estanque. Esta abertura é 
adequada para motores de 16 hp de potência. 

Por conseguinte, para um motor de 60 hp, devem ser 
instaladas 4 destas grelhas (2 x para bombordo e  
2 x para estibordo).



Want to know more? Visit www.vetus.com276

Conselhos
1. Os ventiladores eléctricos VETUS são destinados a salas, quartos e casas de banho 

e para extracção de ar quente de frigoríficos a bordo.
2. As tomadas de ar tipo cogumelo proporcionam uma excelente ventilação com a 

segurança de ter uma caixa dourada e uma rede mosquiteira integrada. 
3. É possível fecha-los totalmente em condições meteorológicas adversas.
4. O anel de aplicação roda e é amovível. O mesmo pode ser apertado à mão ou 

com uma ferramenta especial, a qual faz parte do fornecimento. Caso utilize a 
ferramenta para apertá-lo o risco de furto é quase nulo. 

Porquê ventilação VETUS?
•	Uma só paragem na loja para adquirir uma gama completa, esta permite um ambiente saudável a bordo
•	 Ignição protegida, segurança em primeiro lugar!
•	Os ventiladores VETUS encontram-se disponíveis em muitas dimensões e formas, em materiais sintéticos flexíveis ou em aço inox 

polido (AISI 316)
•	Produto de ventilação para qualquer divisão, desde a casa das máquinas até à direcção hidráulica
•	Os ventiladores da VETUS, tipo UFO fornecem uma ventilação permanente a bordo, durante o dia e a noite, com chuva e salpicos de 

água. É possível fecha-los totalmente em condições mais adversas

SOBRE VENTILAÇÃO
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SISTEMAS DE ANCORAGEM

3 anos de garantia 
(de acordo com as condições de garantia e manutenção VETUS)
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Soluções de ancoragem Maxwell
Um sistema de ancoragem cuidadosamente seleccionado e devidamente instalado 

a bordo da sua embarcação é de suma importância para garantir a segurança do 

barco e da tripulação.

Há uma série de factores envolvidos na escolha correcta do guincho e de outros 

equipamentos de ancoragem auxiliares especificamente adequados ao seu tipo de 

barco. Nas páginas seguintes, encontrará um guia simples de seguir e uma tabela 

de selecção para guiá-lo através do processo de selecção do guincho.

Cada barco é único e o que pode ser adequado para um barco a motor de 15 metros 

pode não ser apropriado para um barco à vela de 15 metros. Se pensa usar um 

guincho para corrente terá de considerar opções que podem ser diferentes caso 

opte por um guincho para cabo/corrente.

Caso considere que a melhor opção é um guincho vertical (com ou sem tambor), 

não deve de deixar de considerar um guincho horizontal. Nas embarcações de 

maior porte, muitas vezes, instalam-se dois guinchos (bombordo e estibordo) e um 

para manuseio da popa.

Guinchos
 ver página 282

Interruptores de pé
 ver página 305

Cabeços e cunhos
 ver página 331

Limitadores de corrente
 ver página 309

Tensor de âncora
 ver página 313

Destorcedores
 ver página 311

Disjuntor
 ver página 305

Solenóides
 ver página 305

SISTEMAS DE ANCORAGEM
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Equipamentos de ancoragem auxiliares, tais como, pedais, controlos, conta voltas 

de cabo, solenóides duplos, disjuntores, limitadores de corrente e manilhas são 

componentes chave para uma solução completa. Os pormenores destes 

equipamentos encontram-se nas páginas seguintes. 

Após ter adquirido e verificado o equipamento de ancoragem que melhor se 

adequa ao seu barco, a instalação indicada e uma manutenção regular são 

essenciais para prolongar a utilização do mesmo durante anos, sem problemas. 

Uma bateria e cablagem adequadas, são fundamentais para um melhor 

desempenho do seu guincho e / ou cabrestante.

Em opção, informações adicionais podem ser encontradas no sítio da 

Maxwell: www.maxwellmarine.com. 

Controlos Remotos  cima/baixo
 ver página 307

Rolos de proa
 ver página 309

Controlos Remotos cima/baixo
 ver página 304

Âncoras
 ver página 310

Controlos sem fios cima/baixo
 ver página 305

Contadores de Cabo
 ver página 306

SISTEMAS DE ANCORAGEM
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RC10  
Capstan Version 
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Novos Comutadores de 
Pé Compactos Maxwell

O equipamento Maxwell teve origem na inovação. É secundado por anos de experiência 

na fabricação de guinchos e produtos afins da mais alta qualidade a nível mundial.

A abordagem inovadora da Maxwell ao design resultou na introdução dos guinchos 

automáticos de cabo/corrente no mercado náutico global em meados de 1990. Tratou-se 

de um afastamento radical de todos os outros guinchos, revolucionário em design e 

características técnicas. Aproveitando o sucesso destes produtos, a Maxwell projectou e 

desenvolveu uma gama RC emocionante de guinchos automáticos de cabo/corrente.  

A Maxwell quebrou as barreiras de design com o desenvolvimento de uma gama de 

guinchos verticais e horizontais de cabo/corrente incorporando duas características 

exclusivas e patenteadas internacionalmente. As séries RC e HRC atestam o compromisso 

contínuo da Maxwell para com o design e desenvolvimento inovadores.

A Maxwell continua a desenvolver a sua gama existente de guinchos e cabrestantes 

reconhecidos. O RC12 é o culminar da evolução da Maxwell de uma gama completa de 

guinchos automáticos de cabo/corrente apropriados para o uso em embarcações de  

4,5 metros (15 pés) até mais de 22 metros (75 pés).

Inovação de produto Maxwell

O comprometimento da Maxwell em relação ao desenvolvimento do produto, pode também 

ser constatado pela evolução do seu tradicional e continuamente popular guincho vertical da 

serie VWC. Fieis desde o início dos anos noventa, os guinchos VWC tiveram sempre uma 

grande performance, agora com características de engenharia avançadas já incorporadas no 

seu design funcionam ainda melhor.

A Maxwell reconhece que os proprietários das embarcações, não só pretendem equipamento 

que funcione, mas também produtos que tenham bom aspecto. Tendo o atrás exposto em 

consideração, os designers da Maxwell investem horas a fio a melhorar o aspecto, a 

funcionalidade e a robustez de todos os produtos, bem como a introduzir novos produtos, tais 

como, as populares series HRCFF6, HRCFF7, HRCFF8, HRC10, RC6, RC8, RC10 e RC12.

Com um compromisso constante com a excelência, inovação de 

produto, pesquisa e desenvolvimento, pode contar com a 

Maxwell para proteger o seu investimento!
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A mais recente serie de guinchos horizontais HRC10 

representa um novo conceito em termos de performance 

e manuseamento. Estes foram desenhados de modo a 

cumprir as necessidades de barcos até 16 m, os quais 

requerem uma instalação acima do convés. Este guincho 

está preparado para cabo de 16mm e corrente de 10mm. 

A moderna aparência mantêm o ar clássico e acrescenta 

design e tecnologia de ponta.

A nova serie RC12 incorpora a última inovação em 

tecnologia de guinchos automáticos para cabo / corrente. 

Esta representa a próxima geração de guinchos para 

cabo / corrente em todos os aspectos.

Os novos HRC6 e HRC8 compactos são versões horizontais 

Maxwell dos seus recentes e inovadores guinchos verticais 

RC6 e RC8 de cabo / corrente, automáticos. Embalados com 

características originais e testadas, incluindo a tecnologia de 

tambor patenteada e desenvolvida pela Maxwell, os novos HRC6 

e HRC8 estão destinados a tornarem-se ícones da indústria.

Introdução aos Produtos Maxwell
Para realizar a selecção adequada do equipamento para manuseamento da 

âncora, é importante ter em consideração o estilo e as dimensões do barco, as 

condições de ancoragem previstas e o peso e tipo de aparelho de fundear.

A Maxwell dispõe de uma ampla gama de guinchos para todos os tipos de 

aparelhos de fundear, configurações de proa, caixa de correntes e requisitos de 

energia, incluindo:

•	 	As	roldanas	para	cabos	/	correntes	automáticas	da	Série	RC	vertical	em	aço	

inox e da Série HRC são apropriados para barcos a partir de 4,5 m (15 pés) até 

barcos com cerca de 22 m (75 pés).

•	 	A	Série	Liberty	manobra	automaticamente	roldanas	para	cabos	/	correntes	

aptas para barcos de leves até cerca de 24 m (80 pés).

•	 	A	Série	VC	(cabrestante	vertical),	que	pode	ser	utilizada	para	todo	o	tipo	de	

manobra de amarras.

•	 	A	Série	VW	(guincho	vertical)	tradicional	para	cabo	/	corrente,	concebida	para	

manobrar manualmente uma roldana com combinação cabo / corrente.

•	 	As	Séries	VWC	(guincho	/	cabrestante	vertical)	e	HWC	(guincho	/	cabrestante	

horizontal) podem manobrar automaticamente roldanas compostas apenas por 

correntes.

VERTICAL OU HORIZONTAL – A MAXWELL OFERECE AS DUAS POSSIBILIDADES 
Os sistemas verticais apresentam várias vantagens: Ocupam menos espaço no 

convés e são mais fáceis de manter. São também mais baratos que os seus 

modelos horizontais equivalentes. O alinhamento da corrente ou cabo/corrente com 

a engrenagem da proa, embora não tão crítica como o alinhamento do guincho 

horizontal, deverá estar entre os limites de tolerância de +/- 2% para poder retirar 

com facilidade a corrente ou o cabo / corrente. O alinhamento do tambor (cabo / 

corrente)	tanto	com	os	guinchos	da	Série	RC	como	com	os	da	Série	Liberty	é	mais	

difícil (consulte o Manual do Proprietário). Com os sistemas verticais existe mais 

corrente em contacto com o tambor, minimizando assim a possibilidade da corrente 

saltar. O arrasto da corrente no tambor do guincho pode ir em qualquer direcção, e 

nos modelos horizontais apenas pode ir para a frente e para trás.

Os modelos horizontais apresentam a vantagem de estarem melhor adaptados às 

aplicações nas quais o convés tem grande espessura (mais de 200 mm), limitado 

pela acessibilidade do convés ou quando se devem manobrar âncoras a partir de 

um mesmo guincho.

A Maxwell classifica os guinchos dos cabrestantes na carga de perda. As cargas a 

que o guincho ficará normalmente sujeito são substancialmente inferiores. Cada 

guincho está disponível com um disjuntor/corta circuitos de dimensão apropriada 

para fornecer protecção eléctrica durante o normal funcionamento do  

guincho. Os cabrestantes e os guinchos com  

tambores para cabrestantes com acabamento  

exclusivo e registado, MAX-grip™ da Maxwell,  

garantem o melhor encaixe e controlo dos cabos ou dos  

tambores. Distribuída em todo o mundo, e resguardada  

por uma ampla rede de serviço, a Maxwell está disposta  

a proporcionar toda a assistência de que necessite.
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Esta tabela serve como um guia básico para o auxiliar na 
escolha do sistema apropriado para o seu barco

Tenha em consideração que as dimensões, deslocamento e tipo de barco, tal como as 

condições de ancoragem, devem ser tidas em consideração no momento de seleccionar 

um guincho. Os barcos pesados e/ou alta resistência ao vento necessitam de guinchos 

mais potentes. Todos os sistemas devem utilizar um mordente, amortecedor de corrente 

ou cunho de amarração para retirar a carga quando se lança ou liberta a âncora. 

A capacidade máxima de arrasto não deve ser inferior a três vezes o peso total do 

equipamento de fundear. No caso de necessitar de ajuda ou de mais informações, não 

hesite em entrar em contacto com a Maxwell Marine ou com qualquer um dos seus 

distribuidores ou centros de serviço em todo o mundo.

TABELA DE SELECÇÃO DE GUINCHOS

Esta tabela refere-se apenas à selecção de guinchos. Ao seleccionar um cabrestante para o mesmo barco, a Maxwell utiliza uma unidade inferior, ou um 

mínimo de 50% da classe de arrasto do guincho (excepto se especificado em contrário).

TODOS OS GUINCHOS MAXWELL ENCONTRAM-SE DOTADOS DE UM CONTA CABO / CORRENTE COM UM ÍMAN
INCORPORADO E UM ORIFÍCIO PERFURADO PARA O SENSOR

GUINCHO 
Série, Tipo e Tamanho

DIMENSÕES DA CORRENTE
É fundamental a utilização de uma corrente de elo curto

COMPRIMENTO DO BARCO
METROS

6/7 mm
1/4”

8 mm
5/16”

10/11 mm
3/8”

13 mm
1/2”

METRES
FEET

4.5
15

6.1
20

7.6
25

9.2
30

10.7
35

12.2
40

13.7
45

15.3
50

16.8
55

18.5
60

20
65

21.5
70

22,8
75

RC6
Automático, cabo e corrente

RC6  
só V • LEVE

PESADO

RC8
Automático, cabo e corrente

RC8-6  
só V • LEVE

PESADO

RC8-8  
só V • LEVE

PESADO

RC10
Automático, cabo e corrente

RC10-8 só 
V • LEVE

PESADO

RC10-10 
só V • LEVE

PESADO

RC12
Automático, cabo e corrente

RC12-10 
só V • LEVE

PESADO

RC12-12 
só V • LEVE

PESADO

ANCHOR ™ só V
LEVE

PESADO

HRCFF
6-7-8
Automático, cabo e corrente

HOFF-8 só 
H • LEVE

PESADO

HOFF-8 só 
H • LEVE

PESADO

HOFF-8 só 
H • • LEVE

PESADO

HRC10
Automático, cabo e corrente

HRC10-8 
só H • LEVE

PESADO

HRC10-10 
só H • LEVE

PESADO

V - Configuração Vertical

H - Configuração Horizontal

DESLOCAMENTO LEVE - refere-se a um barco que é relativamente leve comparativamente ao seu comprimento total.
  = pode ser utilizado para barcos de maiores dimensões leves desde que utilize maioritariamente cabo.
DESLOCAMENTO PESADO - refere-se a um barco relativamente pesado comparativamente ao seu comprimento total.

• • 500
apenas v • LEVE

PESADO

• VW10
apenas v • • LEVE

PESADO

• • • 1000
apenas v • • LEVE

PESADO

• • • 1500
apenas v • • • LEVE

PESADO

• • 2500
V e H • LEVE

PESADO

• • • 3500
V e H • • LEVE

PESADO
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Cabrestante vertical Guincho vertical Guincho vertical e Bocin da amarra Guincho Horizontal e Cabrestante
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QUAL O GUINCHO INDICADO? (Ver o glossário, pág. 315)

1. Calcule o peso do aparelho de fundear (âncora + corrente + cabo = aparelho  
 de fundear)
 ex:  ÂNCORA 18 m/60 pés CORRENTE 61 m/200 pés CABO APARELHO DE FUNDEAR 

  30 kg/66 lbs 45 kg/100 lbs 12 kg/ 26 lbs 87 kg/192 lbs

2.  Calcule o arrasto máximo (aparelho de fundear total x 3 = Arrasto máximo) 
As orientações de segurança sugerem que a capacidade de arrasto do guincho  
não deve ser inferior a 3 vezes o peso total do aparelho de fundear.

 ex: APARELHO DE FUNDEAR  ARRASTO MáXIMO 

  87 kg/192 lbs  261 kg/576 lbs  

 Para este exemplo seria adequado um HRC8, HRC10, RC8, RC10, ou VW1000 desde 
que o tamanho da corrente e do cabo sejam aplicáveis ao guincho considerado. O arrasto 
máximo de 261kg/576 libras está totalmente dentro da capacidade de todos estes guinchos.

x 3  =

+ +

Para automáticos de cabo/corrente é 
recomendada uma queda mínima de 200 mm (8”)

Para verticais e horizontais só de corrente é 
recomendada uma queda mínima de 300 mm (12”)

Existem vários critérios importantes a ter em consideração na selecção do guincho. Estes 

incluem a dimensão, deslocamento e resistência ao vento do barco, a dimensão da âncora 

e a selecção do cabo / corrente. Aspectos práticos, tais como o espaço e a altura de queda 

do cabo / corrente também têm um papel importante no momento de decidir qual o 

guincho ideal para si. A gama de cabrestantes Maxwell Marine é extensa, com modelos 

aptos para barcos até 120 metros (mais de 380 pés). Esta secção tem como objectivo 

simplificar o processo de selecção, elucidando-o passo a passo sobre todos os critérios que 

devem ser tidos em conta aquando da escolha de um guincho ou cabrestante.

QUAL O GUINCHO OU CABRESTANTE PARA O MEU BARCO? 
Tenha em consideração o comprimento e o deslocamento (seja leve ou pesado) geral do 

seu barco e utilize o gráfico na página oposta para identificar o cabrestante mais adequado 

para o seu barco.

CONFIGURAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL? 
Os dois tipos básicos de guinchos são diferenciados pela orientação do seu veio impulsor. A 

espessura do convés e o espaço abaixo do convés são os dois pontos principais a ter em 

consideração no momento de decidir qual dos dois tipos melhor se adapta.

Os guinchos verticais representam a maioria das vendas de guinchos. Caracterizam-se 

pelo posicionamento do cabrestante e/ou tambor (peças do convés) sobre o convés e do 

motor e do redutor sob o convés. Os guinchos verticais proporcionam uma envoltura do 

cabo/ corrente da âncora de 180° em redor do tambor, proporcionando um óptimo 

controlo da corrente e minimizando o deslizamento e os saltos da corrente.

Os molinetes horizontais são totalmente montado sobre o convés, e o tambor e o 

cabrestante são colocados nos dois lados. Proporcionam uma envoltura de 90° do cabo/

corrente da âncora em redor do tambor.

QUAL O ESPAÇO NECESSáRIO NA CAIXA DA ÂNCORA? 
A espessura do convés e o espaço do poço desempenham um papel importante no 

momento de decidir se deve instalar um guincho vertical ou horizontal. Uma estimativa 

ou medição da profundidade de queda do cabo / corrente na caixa da âncora podem 

determinar que tipo de guincho é o mais adequado para o seu barco. O cálculo da 

profundidade de queda para os guinchos horizontais só de corrente é diferente do 

cálculo para os verticais de cabo /corrente (consulte o diagrama abaixo). 

 

As distâncias mínimas de queda recomendadas medem-se desde o topo da estaca do cabo / corrente (corrente ou cabo/corrente) 
após recuperação total da âncora. 

SELECÇÃO DO CABO / CORRENTE 
A selecção do cabo, e em especial da corrente, é extremamente importante. A decisão do 

guincho adequado para o seu barco depende, não só, da dimensão do barco, como também 

das amarras. Os guinchos e cabrestantes Maxwell estão concebidos para aceitar só corrente, 

só cabo ou uma combinação de ambos. Os sistemas automáticos de cabo/corrente são 

actualmente muito utilizados em barcos até 20 m (65 pés). Como tal, os sistemas 

automáticos de cabo / corrente das Séries HRC6, HRC8, HRC10, RC6, RC8, RC10 e Liberty 

da Maxwell tornaram-se cada vez mais populares, uma vez que oferecem a vantagem 

acrescida de colocar um menor peso na proa e a capacidade de transportar uma maior 

quantidade de cabo/corrente. Os sistemas só de corrente continuam a ser populares em 

iates a motor ou em barcos à vela de deslocamento mais pesado. Existem dois tipos 

principais de correntes. A corrente de amarra de elo curto, que se utiliza normalmente em 

barcos pequenos e médios, e a corrente de amarra com travessão que se utiliza 

normalmente em barcos muito maiores tais como os super iates. Esta última 

caracteriza-se por um travessão (barra) que une os dois lados da corrente evitando que 

se deformem em caso de sobrecarga. Devem ser sempre utilizadas correntes de amarra 

de elo curto calibradas ou de alta resistência. As correntes de amarra de elo normal ou 

largos não deverão ser utilizados com guinchos. Existe uma grande variedade de 

tamanhos de correntes métricas (mm) e imperiais (polegadas) disponível, o que 

influenciará na sua selecção final do guincho. É importante que seja utilizado o tamanho 

e qualidade adequada da corrente para garantir um encaixe correcto dos travessões na 

coroa do tambor. Se a corrente não encaixar perfeitamente no tambor podem ocorrer 

problemas, tais como a corrente sair da coroa do tambor ou que fique presa, uma vez 

que não passará suavemente pelo tubo da corrente.

Uma vez que a compatibilidade entre a corrente e o tambor é tão importante, a Maxwell 

Marine fornece tambores que encaixam em quase todas as correntes conhecidas no 

mercado internacional actual.

CC, CA OU HIDRáULICA? 
A voltagem de um motor eléctrico de CC não é o factor mais importante. O que na 

realidade é importante é a eficácia de todo o guincho, incluindo o redutor e o motor. 

Com os cada vez mais populares geradores de bordo potentes e compactos, os 

guinchos activados por CA estão a tornar-se num sistema a ter em consideração 

nos barcos maiores. Os sistemas hidráulicos proporcionam outra fonte de energia 

que vale a pena ter em consideração, uma vez que têm a vantagem de manter uma 

velocidade constante em todas as condições de carga e podem funcionar quase 

constantemente desde que estejam acoplados a dispositivos de segurança tais como 

válvulas de descarga de pressão. Os sistemas hidráulicos modernos proporcionam 

uma fonte de energia de baixa manutenção, eficiente, e gerida centralmente.

QUE CAPACIDADE DE ARRASTRO IREI NECESSITAR?  
A única forma segura de calibrar o rendimento do guincho é observar o que levanta e 

a que velocidade. Os dois aspectos que se devem ter em consideração são (a) a 

capacidade máxima de arrasto e (b) a carga de trabalho do guincho. O arrasto máximo 

(por vezes denominado por carga máxima) é o arrasto máximo instantâneo ou a curto 

prazo do guincho. A carga de trabalho calcula-se normalmente como cerca de um 

terço do arrasto máximo e considera-se que é a carga que o guincho arrasta assim 

que a âncora está fora da água. Para determinar a capacidade máxima de arrasto de 

que necessita, faça o cálculo seguinte. 

CONSELHOS DE SEGURANÇA 
São utilizados isoladores/disjuntores na instalação de todos os guinchos eléctricos 

de CC para proteger o motor e os cabos no caso de sobrecarga do guincho. Devem 

utilizar-se acessórios tais como mordentes ou amortecedores de corrente para uma 

ancoragem segura, para evitar um auto lançamento não intencional da âncora e 

para evitar danos no guincho. Nunca deve retirar a âncora do guincho nem utilizar o 

guincho para levar o seu barco até ao ponto de ancoragem. O guincho está 

concebido para levantar um peso morto, mas não deve ser submetido ao esforço 

do seu barco a navegar com a âncora lançada. Se pensa que o guincho que está a 

considerar é demasiado pequeno, escolha o tamanho seguinte. É melhor ter uma 

capacidade em excesso do que uma capacidade insuficiente! A Maxwell Marine e 

os seus representantes ou distribuidores oferecem conselhos úteis e gratuitos 

no caso de ter quaisquer dúvidas. Em alternativa, pode consultar a página da 

Internet da Maxwell: www.maxwellmarine.com
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RC6 Versão de baixo perfil

               

•	 	Proporciona	a	maioria	das	características	do	RC8	(consulte	

as páginas 286 e 287), o RC6 foi concebido tendo em 

consideração o mercado minoritário dos barcos rebocadores.

•	 	O	redutor	vertical	e	o	motor	incorporado	traduzem-se	numa	

instalação rápida e simples tanto no estaleiro como pelo método 

“Faça Você Mesmo” pelo cliente final.

•	 	Um	guincho	acessível,	com	alto	rendimento	e	um	óptimo	

aspecto; o RC6 está concebido para que dure durante anos de 

forma eficaz. 

•	 	O	RC6	é	uma	unidade	de	baixo	perfil	(não	contém	um	tambor	de	

cabrestante opcional).

Características e Vantagens

RC6 apresenta uma, 
‘instalação rápida, com 
redutor vertical e motor 
incorporados

Importante: os guinchos Maxwell têm que ser utilizados em conjunto 
com um limitador de corrente e/ou um amortecedor de corrente de modo a 
retirar peso ao guincho quando estiver ancorado. Estes também devem ser 
usados quando a âncora se encontra recolhida. 

Os guinchos automáticos de cabo/corrente Maxwell tipo 
RC6 são fornecidos com solenóide de dupla direcção. 
Os comutadores e disjuntores/corta circuitos têm de ser 
encomendados separadamente. Ver gráfico da página 314.

OpçõEs

1. Equipamento “AutoAnchor™”

2. Controlo remoto compacto

3. Interruptores de pé

4.  Limitador de corrente

5.  Amortecedor de corrente

EQUIpAMENTO sTANDARD NECEssÁRIO 
pARA CONTROLO DE DIRECçÃO DUpLA

Solenóide de dupla direcção (incluído)

Alavanca de emergência e de controlo de 

embraiagem (incluído) 

Painel de controlo remoto cima/ baixo  

(não incluído)

Disjuntor/painel de isolamento (não incluído)
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RC6

ESPECIFICAÇÕES

Modelo  RC6 

Arrasto máximo  350 kg 
 770 lbs

Retenção estática 700 kg 
 1540 lbs

Elo curto de corrente 6 mm/7 mm 
 1/4” 

Dimensão do cabo (Nylon)*  12 mm 
(recomenda-se 3 cadeias ou 8 tranças)  1/2” 

Velocidade da corrente (Içar da âncora) 24 m/min 
  79 ft/min

Velocidade do cabo (Içar da âncora) 21 m/min 
  69 ft/min

Fonte de alimentação (CC) 12 ou 24 V

Potência do motor 500 W

Peso líquido 8.5 kg 
 18.7 lbs

* consulte o manual dos proprietários para obter os diferentes tamanhos de cabo.

DIMENSÕES
Modelo RC6 

A  196 mm 
 7 3/4””

B  80 mm 
 3 3/16”

C 145 mm 
 5 3/4”

D  209 mm 
 8 1/4”

E  65 mm 
 2 1/2”

F  39 mm 
 1 9/16”

NOVO TAMBOR REVOLUCIONÁRIO DA MAXWELL
A Maxwell, é mais uma vez o líder de mercado em pensamento inovador, com a 

introdução do seu último tambor Wave Design™. Esta roda patenteada de cabo 

/corrente incorpora dois conceitos de design únicos que melhoram significativa-

mente o manuseamento e controlo do rolete de cabo/cadeia de ligação. As 

guias exteriores do tambor estão ligeiramente inclinadas para a frente para 

garantir que o cabo e a corrente deslizem suavemente pela roda durante o içar 

da âncora. Enquanto o cabo desliza para a roda, as guias internas opostas 

agarram o cabo de uma forma ondulante, fixando o cabo mais firmemente num 

“padrão ondulante” que é muito superior ao padrão de “bloqueio por cavilha” de 

fixar o cabo comparado com todos os outros produtos do mercado. Este Wave 

Design™ não só fixa o cabo de forma mais segura, como também é mais suave 

para com o cabo, o que resulta numa maior duração do seu rolete da âncora.

séries Cabo/Corrente Vertical

O guincho RC6 automático de cabo/corrente em aço 

inox (AISI 316) é a nova introdução da Maxwell para 

a sua gama de guinchos Verticais da Série RC de 

grande êxito.
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RC8 Versão baixo perfil

RC8

•	 	Possibilidade	de	desmontar	todas	as	peças	do	convés	utilizando	a	

chave fornecida, e uma chave Allen.

•	 	A	Série	RC8	é	fabricada	em	aço	inoxidável	316	de	qualidade	naval	

para uma durabilidade a longo prazo. O braço de pressão em aço 

inox e grande resistência está concebido para agarrar com eficácia 

o cabo/corrente de ligação, conferindo ao RC8 um nível de 

rendimento sem paralelo.

•	 	Em	combinação	com	uma	mola	de	pré-carga	em	aço	inox,	com	um	

amplo diâmetro de cabo e de alta resistência, o braço de pressão 

exerce sempre a pressão máxima de controlo.

•	 	O	RC8	funciona	com	a	mesma	eficácia	com	os	roletes	compostos	

apenas por cadeias para aqueles que desejem um guincho de Baixo 

perfil e elegante no seu convés de proa.

•	 	O	bocim	de	amarra	do	convés	pode	garantir	uma	fácil	entrada	e	

saída do rolete do cabo/corrente através da caixa da âncora.

•	 	Possibilidade	de	desmontar	todas	as	peças	do	convés	utilizando	

apenas a chave fornecida e uma chave Allen.

•	 Anulação	manual	utilizando	a	manivela	de	emergência	

fornecida.

•	 Um	redutor	de	liga	com	um	banho	de	óleo	selado	

e cablado de qualidade naval anodizado proporciona 

um impulso de saída de alta eficácia através 

de uma precisão e uma roda sem fim.

Características e Vantagens

•	 	̀O	novo	guincho	automático	de	cabo/corrente	em	aço	inox	RC8-6	está	concebido	

para retirar e soltar sem esforço 6 mm / 7 mm (1/4”) de corrente ligada a 12 mm 

(1/2”) de cabo de três elos ou 8 tranças.

•	 	O	RC8-8	de	aço	inox	pode	ser	utilizado	com	corrente	de	8	mm	(5/16”)	com	ligação	

a cabo de 16 mm (5/8”), de três elos ou oito cordas.

•	 	A	engenhosamente	concebida	coroa	de	cabo/corrente	(tambor)	é	capaz	de	

incorporar uma ampla gama de diferenças de engrenagem dentro dos diâmetros 

de tamanhos de corrente especificados aptos para ser utilizados com a Série RC8.

•	 	Está	disponível	uma	versão	do	tambor	do	guincho	aerodinâmica,	de	Baixo	Perfil	e	

MAX-Grip™ com um tambor cromado a bronze.

•	 	Uma	instalação	simples	de	duas	peças	poupa	tempo	e	dinheiro	e	permite	uma	

modificação fácil sem ter que desmontar o guincho.

•	 	O	design	único	de	espaçador	de	tubos	permite	a	sua	instalação	em	quase	qualquer	

espessura de convés e as múltiplas posições de montagem, tal como o redutor 

auto-alinhante garantem uma colocação óptima do redutor e o motor em quase 

todas as instalações.
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A Série RC8 em aço inoxidável (AISI 316) de guinchos 

automáticos de cabo/corrente são modelos de 

gama média da Maxwell na bem-sucedida Gama de 

Guinchos da Série RC.

EQUIpAMENTO sTANDARD NECEssÁRIO 
pARA CONTROLO DE DIRECçÃO DUpLA

Solenóide de dupla direcção (incluído)

Alavanca de emergência e de controlo de 

embraiagem (incluído) 

Painel de controlo remoto cima/ baixo  

(não incluído)

Disjuntor/painel de isolamento (não incluído)

LIMITADOR DE CORRENTE DE ALTURA COMBINADA
•	 Para uso com guinchos verticais de cabo/corrente da 

Maxwell
•	 Altura ajustada para alinhar mais eficazmente a cor-

rente com o tambor
•	 Não é necessário nenhum plinto de ajuste da altura
•	 Consulte a página 309 para obter mais informações

RC8-6 • RC8-8
ESPECIFICAÇÕES
Modelo  RC8 6/7 mm - 1/4” RC8 8 mm - 5/16”

Arrasto máximo 350 kg  600 kg 
 770 lbs  1320 lbs

Renenção estática 1200 kg  1200 kg 
 2640 lbs  2640 lbs

Elo curto de corrente 6 mm/7 mm  8 mm 
 1/4”  5/16”

Dimensão do cabo (Nylon)*   12 mm  14 mm - 16 mm 
(recomenda-se 3 cadeias ou 8 tranças)  1/2”  5/8”

Velocidade da corrente  28 m/min  32 m/min 
(Içar da âncora) 92 ft/min  105 ft/min

Velocidade do cabo  24 m/min  28 m/min 
(Içar da âncora)  79 ft/min  92 ft/min

Fonte de alimentação (CC)  12 ou 24 V  12 ou 24 V

Potência do motor 600 W  1000 W

Peso líquido 12.5 kg  16.5 kg 
 27.5 lbs  36.3 lbs

* consulte o manual dos proprietários para obter os diferentes tamanhos de cabo.

DIMENSÕES
Ambos Modelos  RC8 6/7 mm - 1/4”  RC8 8 mm - 5/16”

A  210 mm  210 mm 
 8 5/16” 8 5/16”

B1  83 mm  83 mm 
 3 5/16” 3 5/16”

B2 (com Cabrestante) 146 mm  146 mm 
 5 3/4” 5 3/4”

C  156 mm  156 mm 
 6 3/16” 6 3/16”

D  200 mm  208 mm 
 7 7/8” 8 1/4”

E  245 mm  272 mm 
 9 5/8” 10 3/4”

F 383 mm 410 mm 
 15” 16 1/4”

G (Margem padrão do convés) ^ 65 mm  65 mm 
 2 1/2” 2 1/2”

H  40 mm  40 mm 
 1 5/8” 1 5/8”

I  66 mm  66 mm 
 2 5/8” 2 5/8”

J  44 mm  44 mm 
 1 3/4” 1 3/4”
^ disponíveis modelos p/ diferentes dimensões do convés. Contacte o seu revendedor Maxwell.

Importante: os guinchos Maxwell têm que ser utilizados em conjunto 
com um limitador de corrente e/ou um amortecedor de corrente de modo 
a retirar peso ao guincho quando estiver ancorado. Estes também devem 
ser usados quando a âncora se encontra recolhida. 

OpçõEs

1. Equipamento “AutoAnchor™”

2. Controlo remoto compacto

3. Modelo cabrestante

4. Interruptores de pé

5. Limitador de corrente ou 

6. Amortecedor de corrente

Instalação simples de duas peças

Os guinchos automáticos de cabo/corrente Maxwell tipo RC8 são fornecidos 
com solenóide de dupla direcção. Os comutadores e disjuntores/corta 
circuitos têm de ser encomendados separadamente.  
Ver gráfico da página 314.

Limitador de corrente
de altura combinada

séries Cabo/Corrente Vertical 
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Versão do cabrestante RC10

RC10 Versão baixo perfil

Características e Vantagens
•	 	̀O	novo	guincho	automático	de	cabo/corrente	em	aço	inox	RC10-8	está	concebido	

para retirar e soltar sem esforço 8 mm (5/16”) de corrente ligada a 14 mm (9/16”) 

ou 16 mm (5/8”) de cabo de três elos ou 8 tranças.

•	 	O	RC10-10	de	aço	inox	pode	ser	utilizado	com	corrente	de	10	mm	(3/8”)	com	

ligação a cabo de 16 mm (5/8”), de três elos ou oito cordas.

•	 	Está	disponível	uma	versão	do	tambor	do	cabrestante	aerodinâmica,	de	Baixo	

Perfil e MAX-Grip™ com um tambor cromado a bronze.

•	 	Uma	instalação	fácil	de	duas	peças	poupa	tempo	e	dinheiro	e	permite	modificá-

la facilmente sem ter que desmontar o guincho. O design único do espaçador 

do tubo permite a sua instalação em quase qualquer espessura de convés e as 

múltiplas posições de montagem assim como o auto alinhamento do redutor 

garantem uma óptima colocação do redutor e o motor em praticamente todas 

as instalações.

•	 	Possibilidade	de	desmontar	todas	as	peças	do	convés	utilizando	a	chave	

fornecida, e uma chave Allen.

•	 	O	RC10	é	fabricado	em	aço	inoxidável	AISI	316	de	qualidade	naval	para	

uma grande durabilidade. O braço de pressão em aço inoxidável de grande 

resistência acoplado ao cabo/corrente de ligação, está concebido para 

agarrar com eficácia a ligação entre o cabo e a corrente, conferindo ao RC10 

um nível de rendimento sem precedentes.

•	 	Em	combinação	com	uma	mola	de	pré-carga	em	aço	inox,	com	um	amplo	

diâmetro de cabo e de alta resistência, o braço de pressão pivota sobre uma 

suspensão sem folgas, e como tal exerce uma pressão máxima de controlo 

sobre o rolete e na ligação.

•	 	O	RC10	funciona	com	a	mesma	eficácia	com	todos	os	tambores	para	

aqueles que desejem um guincho de baixo perfil e elegante no seu convés 

da proa.

•	 	Um	enorme	bocim	de	amarra	do	convés	garante	uma	fácil	entrada	e	saída	do	

cabo/corrente na caixa da âncora.

•	 	Um	mecanismo	de	embraiagem	de	cone/travão	permite	uma	ancoragem	

manual de ‘queda livre’.

•	 	Um	redutor	de	liga	com	um	banho	de	óleo	selado	e	cablado	de	qualidade	

naval anodizado proporciona um impulso de saída de alta eficácia através de 

uma precisão sem fim e uma roda sem fim.
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A Série RC10 em aço inoxidável (AISI 316) de guinchos 

automáticos de cabo/corrente são modelos de gama 

média superior da Maxwell na bem-sucedida Gama de 

Guinchos da Série RC.

Importante: Os guinchos da Maxwell têm que ser utilizados em conjunto com 
um limitador de corrente e/ou um amortecedor de corrente de modo a retirar 
peso ao guincho quando estiver ancorado. Estes também devem ser usados 
quando a âncora se encontra recolhida.

LIMITADOR DE CORRENTE DE ALTURA COMBINADA
•	 Para uso com guinchos verticais de cabo/corrente  

da Maxwell
•	 Altura ajustada para alinhar mais  

eficazmente a corrente com o tambor
•	 Não é necessário nenhum plinto de  

ajuste da altura
•	 Consulte a página 309 para obter  

mais informações

Limitador de corrente
de altura combinada

 RC 10-8 • RC10-10  

EQUIpAMENTO sTANDARD NECEssÁRIO 
pARA CONTROLO DE DIRECçÃO DUpLA

Solenóide de dupla direcção (incluído)

Alavanca de emergência e de controlo de 

embraiagem (incluída)

Painel de controlo remoto cima/ baixo  

(não incluído)

Disjuntor/painel de isolamento (não incluído)

ESPECIFICAÇÕES
Modelo RC10  8 mm - 5/16” RC10  10 mm - 3/8”

Arrasto máximo 700 kg 850 kg 
 1540 lbs  1870 lbs

Retenção estática 1500 kg 1500 kg 
 3300 lbs  3300 lbs

Elo da corrente 8 mm 10 mm 
 5/16” 3/8”

Dimensão do cabo 14 mm - 16 mm 16 mm 
 5/8” 5/8”

Velocidade da corrente 24 m/min 24 m/min 
Carga normal de trabalho) 79 ft/min 79 ft/min

Velocidade do cabo 20 m/min 20 m/min 
(Carga normal de trabalho) 65 ft/min 65 ft/min

Fonte de alimentação (CC) 12 ou 24 V 12 ou 24 V

Motor (Watts) 1000 W 1200 W

Peso líquido 19 kg 20 kg 
 42 lbs 44 lbs

* consulte o manual dos proprietários para obter os diferentes tamanhos de cabo.

DIMENSÕES
Model RC10  8 mm - 5/16” RC10  10 mm - 3/8”

A 230 mm 230 mm 
 9 1/8” 9 1/8”

B1 89 mm 89 mm 
 3 1/2” 3 1/2”

B2 (com cabrestante) 168 mm 168 mm 
 6 5/8” 6 5/8”

C 170 mm 170 mm 
 6 3/4” 6 3/4”

D 251 mm 251 mm 
 10” 10”

E 272 mm 272 mm 
 10 3/4” 10 3/4”

F 424 mm 424 mm 
 16 3/4” 16 3/4”

G (margem padrão de convés)^ 100 mm 100 mm 
 4” 4”

H 43 mm 43 mm 
 1 3/4” 1 3/4”

I 66 mm 66 mm 
 2 5/8” 2 5/8”

J 44 mm 44 mm 
 1 3/4” 1 3/4”

^ disponíveis modelos p/ diferentes dimensões do convés. Contacte o seu revendedor Maxwell.

OpçõEs

1. Equipamento AutoAnchor™

2. Controlo remoto compacto

3. comutadores de pé

4. Limitador de corrente

5. Tubo para corrente

6. Modelo do cabrestante

Os guinchos automáticos de cabo/corrente Maxwell tipo RC10 são 
fornecidos com solenóide de dupla direcção. Os comutadores e disjuntores/
corta circuitos têm de ser encomendados separadamente.  
Ver gráfico da página 314.

séries Cabo/Corrente Vertical
 RC 10-8 • RC10-10  
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Características e vantagens

•	 	A	nova	Série	RC12	de	guinchos	totalmente	automática	foi	concebida	

para içar e lançar correntes de elo curto de 10 mm, cabo de 16 a 20 

mm de três tranças ou 8 (RC12-10) e corrente de elo curto de 13 

mm e cabo de 16 a 20 mm (RC12-12).

•	 	Com	uma	força	de	1590	Kg	(3500lb)	e	uma	velocidade	de	recolha	de	

15m/min (50ft/min), o RC12-12é um dos rápidos e ferozes guinchos 

da sua classe.

•	 	Encontra-se	disponível	uma	versão	aerodinâmica,	de	baixo	perfil	com	

um tambor em aço inox.

•	 	O	RC12	tem	inovações	patenteadas	aliadas	à	habitual	estética	

clássica da Maxwell, reflectindo a muito bem-sucedida serie de 

guinchos RC6, RC8 e RC10.

•	 	Os	elegantes	prato	e	guia	da	corrente	são	fabricados	em	aço	inox	

polido AISI 316 tal como o braço “heavy duty”, o tambor, polia, etc.

•	 	O	enorme	tubo	guia	da	corrente/cabo	assegura	um	recolher/soltar	da	

corrente/cabo sem dificuldades.   

•	 	O	mecanismo	travão/embraiagem	de	duplo	cone	assegura	um	largar	

de corrente perfeito. A embraiagem de duplo cone ao contrário do 

tipo “ dog clutch “ progressiva ao engatar a corrente, transmitindo 

segurança e um controlo preciso.

•	 	O	RC12	tem	um	tambor	revolucionário	patenteado	pela	Maxwell.	Ver	

a página do RC6 para mais informações.

•	 	O	içar	da	corrente	manual	em	caso	de	emergência	é	simples	e	fácil	

com o sistema único “Active Latch Ratchet System”, o qual previne 

esticões da corrente durante a operação.

•	 	As	novas	redutoras	desenhadas	pela	Maxwell	oferecem	inúmeras	

vantagens, tais como:

- Instalação rápida e fácil

- Maior resistência à corrosão

- Facilidade de manutenção

- Ocupa menos espaço no depósito da corrente

- Redução de 75:1 (RC12-10) ou 100:1 (RC12-12) com menos 

 partes móveis, resultando numa operação mais suave e silenciosa

- Permite muti posicionamento do motor/redutora

Modelo cabrestante RC12

Modelo de perfil baixo RC12

A activação do mecanismo de segurança assegura que o guincho não sofra 
esticões aquando de um içamento de emergência.
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RC12-10 • RC12-12

Importante: Os guinchos da Maxwell  têm que ser utilizados em conjunto com um limitador 

de corrente e/ou um amortecedor de corrente de modo a retirar peso ao guincho quando estiver 

ancorado. Estes também devem ser usados quando a âncora se encontra recolhida.

LIMITADOR DE CORRENTE DE ALTURA COMBINADA
•	 Para uso com guinchos verticais de cabo/corrente 
•	 da Maxwell
•	 Altura ajustada para alinhar mais eficazmente 

a corrente com o tambor
•	 Não é necessário nenhum plinto de ajuste 

da altura
•	 Consulte a página 309 para obter mais 

informações

Limitador de corrente
de altura combinada

RC12-10 • RC12-12

A serie RC12 incorpora a última inovação em tecnologia de guinchos automáticos de cabo/corrente. Estes 

representam a próxima geração de guinchos em todos os aspectos.

ESPECIFICAÇÕES
MODELO  RC12 (10 mm-3/8”) RC12 (12/13 mm-1/2”)

Tracção Máxima 1134 kg  1590 kg  
 2500 lbs 3500 lbs

Retenção estática 2200 kg  2200 kg  
 4840 lbs 4840 lbs

Ligação curta de corrente 10 mm 12/13 mm 
 3/8” 1/2”

Ligação Curta 16-20 mm 20 mm 
 5/8-3/4” 3/4”

Velocidade de linha 20 m/min 15 m/min 
funcionamento normal) 65 ft/min 50 ft/min

Velocidade de recolha do cabo 20 m/min 13 m/min 
(em condições normais) 56 ft/min 43 ft/min

Alimentação (DC) 12 V ou 24 V 12 V ou 24 V

Motor (Capacidade)  1200 W 1200 W

Peso Líquido - DC 32 kg 32 kg 
(Versão Cabrestante) 71 lbs 71 lbs

Peso Líquido - DC 29 kg 29 kg 
(Versão de baixo perfil) 64 lbs 64 lbs

Pressão Hidráulica 138 bar 138 bar 
 2000 PSI 2000 PSI

Fluxo Hidráulico  42 l/min 42 l/min 
 11 USgal/min 11 USgal/min

Peso Líquido - Hid (Baixo perfil)  23 kg/51 lbs 23 kg/51 lbs 
             (Versão Cabrestante)  26 kg/57 lbs 26 kg/57 lbs

** aquando da encomenda, especifique a combinação de cabo e corrente

DIMENSÕES
MODELO RC12 (10 mm-3/8”) RC12 (12/13 mm-1/2”)

A 293 mm 293 mm 
 11 5/8” 11 5/8”

B1 128 mm 128 mm 
(Versão de baixo perfil) 5 1/8” 5 1/8”

B2 233 mm 233 mm 
Versão cabrestante 9 1/4” 9 1/4”

C 206 mm 206 mm

 8 1/8” 8 1/8”

D  210 mm 210 mm 
(Espaço disponivel no convés) 8 3/8” 8 3/8”

E 294 mm 294 mm 
 11 5/8” 11 5/8”

F 482 mm 482 mm 
 19” 19”

G  90 mm 90 mm 
(Espaço disponivel no convés)  3 5/8”  3 5/8”

H 54 mm 54 mm 
 2 1/4” 2 1/4”

I 106 mm  106 mm
 4 1/4”  4 1/4”

J 62 mm  62 mm
 2 1/2” 2 1/2”

OpçõEs
1. Equipamento “AutoAnchor™”
2. Controlo remoto compacto
3. Modelo cabrestante
4. Interruptores de pé
5. Limitador de corrente ou 
6. amortecedor de corrente

EQUIpAMENTO sTANDARD NECEssÁRIO 
pARA CONTROLO DE DIRECçÃO DUpLA 
Corta circuitos

Kit	de	solenóides	de	dupla	direcção

Painel de controlo remoto de dupla direcção

Alavanca da embraiagem

Alavanca de emergência (manual).

Os guinchos automáticos de cabo/corrente Maxwell tipo RC8  são fornecidos com 

solenóide de dupla direcção. Os comutadores e disjuntores/corta circuitos têm de ser 

encomendados separadamente. Ver gráfico da página 314.

Cabrestantes Verticais
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150mm (5 7/8”)

100mm (4”)

108mm
(4 1/4”)

146mm
(5 3/4”)

65mm
(2 9/16”)

78mm (3 1/16”)

VC500

ESPECIFICAÇÕES DE ANCHORMAX

Tracção de Linha Máxima 386 kg (850 lbs)

Velocidade @ carga de funcionamento nominal 24 m/min 

(80amps com 100kg/220lb load) (76’ per min)

Voltagem 12 V ou 24 V

Alimentação 500 W

Peso 8 kg (17.6 lbs)

Comp total máximo da embarcação 10 m (33’)

Peso máximo da Embarcação 4 toneladas

*Não fornecida mas recomendada

Um cabrestante vertical extremamente versátil ou 
um guincho eléctrico para utilização geral como 
um guincho, alador ou guinchos para salva-vidas.

O ANCHORMAX™ tem uma capacidade extremamente alta em relação 
ao peso. A caixa de velocidades compacta, completamente selada é 
conduzida por um motor permanentemente magnetizado, montado 
verticalmente. A colocação abaixo das cobertas é minimizada tornando 
o design ideal para embarcações de 5m (16ft) a 10m (32ft). A aplicação 
na embarcação é extremamente simples uma vez que não é necessária 
a desmontagem do guincho.

Os compartimentos do equipamento ANCHORMAX™ são de liga de 
grau marinho e o tambor é de aço inoxidável. É fornecida com uma 
unidade de direcção simples (em sentido horário), completa com 
interruptor de convés, instruções de modelo e encaixe.

O ANCHORMAX™ não é recomendado para utilizar no transporte de adriças. 

O ANCHORMAX™ não é recomendado para utilizar para transportar 
correntes.

Todos os acessórios de controlo opcional podem ser 
encontrados nas páginas 304 - 313.

Bateria de 12V

* Corta circuitos (80 A)Interruptor
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500 • 1000 

O cabrestante dentado em aço inoxidável (AISI 316) da Série VC está projectado 

para uma recolha de âncora simples e de baixo custo em pequenas embarcações e 

transporte dos cabos em embarcações maiores.

VC500

ESPECIFICAÇÕES
Modelo 500 1000

Tracção máxima 300 kg 700 kg 
 660 lbs 1540 lbs

Retenção estática não valido não valido 
 não valido não valido

Velocidade de linha 18 m/min 20 m/min 
(funcionamento normal) 60 ft/min 65 ft/min

Alimentação (DC) 12 ou 24 V 12 ou 24 V

Motor (Watts) 600 W 1000 W

Peso líquido (Eléctrico) 10 kg 18 kg 
 22 lbs  40 lbs

Pressão hidráulica *N/A 100 bar 
 *N/A 1450 psi

Fluxo hidráulico *N/A 20 l/min 
 *N/A 5.3 gal. am/min

Peso líquido - Hid *N/A 11 kg 
 *N/A 24 lbs

DIMENSÕES
Modelo 500 1000

A 65 mm 80 mm 
 2 9/16” 3 1/8”

B 106 mm 122.5 mm 
 4 3/16” 4 5/6”

D (espaço no convés padrão) 173 mm 252 mm 
 6 7/8” 9 15/16”

E 245 mm 272 mm 
 9 5.8” 10 3/4”

F 132.5 mm 160 mm 
 5 7/32” 6 5/16”

G (espaço no convés PADRãO) 57 mm 100 mm 
                OU** 2 1/4” 4”

G (espaço no convés extra) ^ N/A 150 mm 
 N/A 6”

H 37.5 mm  44 mm
 1 7/16”  1 3/4”

**Para VC1000 encontra-se disponível uma versão de espaço no convés mais curta a 50mm (2”) 

^ Um aumento do espaço no convés vai também aumentar a medida ‘D’ pelo mesmo incremento.

•	 	O	design	vertical	adequa-se	a	barcos	a	motor	mais	pequenos	ou	
veleiros e pode ser utilizado para cabos de âncora, como cabrestante 
de atracar em embarcações maiores, ou transporte de linha auxiliar a 
partir de qualquer direcção.

•	 	Acabamento	de	alta	qualidade	nos	componentes	(AISI	316)	acima	do	
convés, cromado inalterável sobre bronze de grau marinho.

•	 	Funcional	transporte	a	partir	de	qualquer	direcção	utilizando	o	tambor	
do guincho MAX-grip™ sem obstáculos independentemente para o 
controlo positivo de todos os cabos.

•	 	Simplificado	pela	instalação	no	convés	através	de	design	modular	
e alinhamento preciso da caixa de velocidades no topo e funciona 
utilizando parafusos de aço inoxidável de grau marinho.

•	 	Posições	de	caixa	de	velocidades/motor	alternativas	acomodam	
virtualmente todas as situações de instalação.

•	 	Caixa	de	velocidades	compacta,	segura,	fabricada	em	materiais	
resistentes à corrosão.

•	 	Caixa	de	alumínio	anodizado	e	espaçador	em	modelos	VC300,	VC500	e	
VC1000.

•	 	Motores	resistentes,	direcção	dupla,	desenhados	para	guinchos	
marinhos.

•	 Desmontagem	fácil	para	manutenção.
•	 	Pode	ser	montado	horizontalmente	para	utilizar	como	alador	de	covos	

ou guincho de salva-vidas.

Características e benefícios

Todos os acessórios de controlo opcional podem
ser encontrados nas páginas 304 - 313.

EQUIpAMENTO sTANDARD NECEssÁRIO 

AO CONTROLO DE DIRECçÃO sIMpLEs

Disjuntor/painel de isolamento 

Interruptores de pé

OpçõEs

Espaço extra no convés

Motor hidráulico

Cabrestantes Verticais
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EQUIpAMENTO sTANDARD NECEssÁRIO pARA 

CONTROLO DE DIRECçÃO sIMpLEs

Alavanca de emergência e de controlo de embraiagem (incluída, excepto 

com o VW500)

Tambor adequado para a corrente especificada (incluída)

Disjuntor/painel de isolamento (não incluído)

Controlos eléctricos de guincho (não incluídos)

VW10

Características e benefícios

•	Faculta	a	versatilidade	de	manobrar	duas	âncoras	com	um	guincho.

•		Funcional	transporte	de	corda	a	partir	de	qualquer	direcção	
utilizando tambor de guincho MAX-grip™ livre de obstáculos com 
desengate de embraiagem da roda de corrente para um controlo 
positivo de todas as cordas.

•		Permite	a	utilização	da	manilha	tradicional	e	corda	de	guarda	cabo	
e ligação de corrente.

•		Permite	uma	montagem	alternativa	horizontalmente	numa	antepara	
à proa e à popa num fecho de corrente para instalação abaixo do 
convés.

•		Acabamento	de	alta-qualidade	em	componentes	acima	do	convés.	
Cromado forte sobre bronze de liga de grau marinho.

•		Mecanismo	de	travão/embraiagem	cónico	permite	ancoragem	
manual “de queda livre”. As embraiagens cónicas, ao contrário do 
desengate de dentes, facultam um engate progressivo suave 
assegurando um controlo seguro pelo operador.

•	Lingueta	de	travagem	do	tambor	(excepto	no	VW500).

•		Simplificado	através	da	instalação	no	convés	de	design	modular	e	
alinhamento preciso da caixa de velocidades para o topo e funciona 
utilizando parafusos de aço inoxidável de grau-marinho.

•		Caixa	de	alumínio	anodizado	e	espaçador	nos	modelos	500,	1000	e	
1500. Compartimento de caixa de velocidades em liga de 
grau-marinho, acabado com um sistema de tinta em duas camadas 
nos modelos 2200 e 3500.

•		Motor	resistente,	direcção	dupla,	desenhados	para	guinchos	náuticos.

•	Desmontagem	fácil	para	manutenção.

Todos os acessórios de controlo standard e opcionais 
encontram-se nas páginas 314.

GUINCHO VW10 pARA UsO COM CABO ENTRANçADO/
CORRENTE
O VW10 evoluiu a partir da procura de um guincho vertical que pudesse ser utilizado 

numa configuração instalada horizontalmente (imagem acima), mas que também, 

manobraria cabo de corda/corrente interactivamente. Os modelos tradicionais VW 

só podiam ser utilizados com cabos de correntes. O VW 10 é adequado para manusear 

corrente até 10 mm (3/8”) e cabo de 16 mm (5/8”). É idealmente adequado para 

utilização âncora de veleiros, onde as considerações de espaço são críticas. Rápido 

e fácil de instalar e disponível com o nosso cabrestante de reboque independente, 

o VW10 está destinado a tornar-se um êxito instantâneo neste nicho de mercado único.

OpçõEs 

1. Equipamento AutoAnchor™ 

2. Comutadores de ´pé adicionais

3. Limitador de corrente*

4. Tubo guia para corrente

5. Espaço extra de convés 

6. Motor hidráulico (excepto no 500)

7. Controlo remoto de duas vias

8. Disjuntor/painel de isolamento

9.  Direção solenóide simples  
ou duplo
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500 • VW10 • 1000 • 1500 • 2500 • 3500

VW1500

DIMENSÕES
MODELO 500 VW10-8 VW10-10 1000 1500 2500 3500

A 65 mm 66 mm 66 mm 80 mm 80 mm 94 mm 110 mm 
 2 9/16” 2 5/8” 2 5/8” 3 1/8” 3 1/8” 3 11/16” 4 5/16”

B 151 mm 168 mm 168 mm 198 mm 198 mm 251 mm 276 mm 
 6” 6 5/8” 6 5/8” 7 3/4” 7 3/4” 9 15/16” 10 7/8”

C 40 mm 43 mm 43 mm 59 mm 59 mm 80 mm 83 mm 
 1 5/8” 1 3/4” 1 3/4” 2 3/8” 2 3/8” 3 5/32” 3 9/32”

D 173 mm 252 mm 252 mm 252 mm 252 mm 219 mm 219 mm 
 6 7/8” 10” 10” 10” 10” 8 5/8” 8 5/8”

E 244 mm 272 mm 272 mm 272 mm 272 mm 281 mm 281 mm 
 9 5/8” 10 3/4” 10 3/4” 10 3/4” 10 3/4” 11 1/8” 11 1/8”

F 133 mm 172 mm 172 mm 165 mm 165 mm 190 mm 270 mm 
 5 1/4” 6 7/8” 6 7/8” 6 1/2” 6 1/2” 7 1/2” 10 5/8”

G (espaço no convés  57 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 85 mm 85 mm 
   standard)** 2 1/4” 4” 4” 4” 4” 3 11/32” 3 11/32”

G N/A N/A N/A 150 mm 150 mm 190 mm 190 mm 
 (espaço no convés extra) ^ N/A N/A N/A 6” 6” 7 1/2” 7 1/2”

H (Altura de trabalho do 37.5 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 33 mm 54 mm 
   tambor) 1 1/2” 1 3/4” 1 3/4” 1 3/4” 1 3/4” 1 5/16” 2 1/8”

I 133 mm 140 mm 140 mm 165 mm 165 mm 194 mm 270 mm 
 5 1/4” 5 5/8” 5 5/8” 6 1/2” 6 1/2” 7 5/8” 10 5/8”

ESPECIFICAÇÕES
MODELO 500* VW10-8 VW10-10 1000 1500 2500 3500
  8 mm (5/16”) 10 mm (3/8”)

Tracção Máxima 227 kg 700 kg 850 kg 700 kg 850 kg 1135 kg 1590 kg 
 500 lbs 1540 lbs 1870 lbs 1540 lbs 1870 lbs 2500 lbs 3500 lbs

Retenção estática 600 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg 2200 kg 2200 kg 
 1320 lbs 3300 lbs 3300 lbs 3300 lbs 3300 lbs 4840 lbs 4840 lbs
Ligação Curta de 6/7 mm 8 mm 10 mm 6-10 mm 6-10 mm 9-11 mm 10-13 mm 
Corrente 1/4” 5/16” 3/8” 1/4” -3/8” 1/4” -3/8” 5/16”-3/8” 3/8”-1/2”
Velocidade de linha** 18 m/min 24 m/min 24 m/min 18 m/min 18 m/min 15 m/min 15 m/min 
(funcionamento normal) 59 ft/min 79 ft/min 79 ft/min 59 ft/min 59 ft/min 50 ft/min 50 ft/min
Alimentação (DC) 12 ou 24 V 12 ou 24 V 12 ou 24 V 12 ou 24 V 12 ou 24 V 12 ou 24 V 12 ou 24 V

Motor (Watts) 600 W 1000 W 1200 W 1000 W 1200 W 1200 W 1200 W

Peso Líquido 10 kg 19 kg 20 kg 22 kg 22 kg 38 kg 48 kg
(Eléctrico) 22 lbs 42 lbs 44 lbs 50 lbs 50 lbs 84 lbs 105 lbs
Hidráulico N/A N/A N/A 100 bar 138 bar 138 bar 138 bar 
Pressão N/A N/A N/A 1450 psi 2000 psi 2000 psi 2000 psi
Fluxo Hidráulico N/A N/A N/A 20 l/min 20 l/min 36 l/min 42 l/min 
 N/A N/A N/A 5.3 gal./min 5.3 gal./min 9.5 gal./min 11 gal./min

Peso Líquido (Hid) N/A N/A N/A 15 kg 15 kg 32 kg 40 kg 
 N/A N/A N/A 34 lbs 34 lbs 70 lbs 88 lbs
* Apenas disponível nos EUA.
** Desempenho do guincho durante o reboque do cabo com cabrestante. A velocidade da corrente pode variar dependendo da medida da 
    corrente e coroa do tambor.

A Série VW de guinchos também concebidos para o cabo tradicional e 

combinação de corrente, onde a transferência manual do cabo do tambor de 

reboque para a roda de corrente é necessária.

Importante: Os guinchos da Maxwell  têm que ser utilizados em conjunto com um limitador de corrente 

e/ou um amortecedor de corrente de modo a retirar peso ao guincho quando estiver ancorado. Estes 

também devem ser usados quando a âncora se encontra recolhida.

**Para VW1000 e VW1500 encontra-se também disponível uma versão de espaço no convés mais curta a 50 mm (2”)

^ Um aumento no espaço no convés vai também aumentar a medida ‘D’ pelo mesmo incremento.

Guincho Vertical
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VWC2500

*Importante: Os guinchos da Maxwell  têm 
que ser utilizados em conjunto com um limitador 
de corrente e/ou um amortecedor de corrente de 
modo a retirar peso ao guincho quando estiver 
ancorado. Estes também devem ser usados quando 
a âncora se encontra recolhida.

EQUIpAMENTO sTANDARD NECEssÁRIO 

pARA CONTROLO DE DIRECçÃO sIMpLEs

Solenóide de dupla direcção (incluído)

Alavanca de emergência e de controlo de embraiagem 

(incluída)

Tambor adequado para a corrente especificada (incluída)

Painel de controlo remoto cima/ baixo (não incluído)

Disjuntor/painel de isolamento (não incluído)

Configuração Baixo Perfil VWCLP3500

Todos os acessórios de 
controlo e os opcionais  
podem ser encontrados nas 
páginas 314.

OpçõEs

1. Equipamento AutoAnchor™

2. Comutadores de pé adicionais

3. Limitador de corrente*

4. painel de controlo remoto de dupla direcção

5.	Kit	para	espaço	extra	de	convés

6. Motor hidráulico 

7. Controlo remoto compacto

8. Recolhedor remoto

•	 	Operação	de	roda	de	corrente	de	direcção	simples	ou	dupla	

completamente automática.

•	 	Acabamento	de	alta-qualidade	em	componentes	acima	do	convés.	

Cromado forte sobre bronze de grau marinho.

•	 	Tubo	de	corrente	integral	e	o	extractor	estão	alinhados	para	uma	

operação virtualmente livre de obstruções facultando uma saída 

automática de corrente para dentro e para fora do fecho da âncora.

•	 	Tubos	de	corrente	a	bombordo	e	a	estibordo	para	instalações	duplas.	

(Medidas 2200 e superior apenas.)

•	 	Mecanismo	de	travão/embraiagem	cónico	permite	ancoragem		manual	

“de queda livre”. As embraiagens cónicas, ao contrário do desengate de 

dentes, facultam um engate progressivo assegurando um controlo de 

operador preciso e seguro.

•	 Linguetas	de	fecho	de	roda	de	corrente.

•	 Travão	de	Banda	Opcional	disponível	para	unidade	de	série	3500.

•	 	Desengate	de	embraiagem	do	tambor	permite	alamento	da	corda	

independente de qualquer direcção, utilizando o tambor de guincho Max-

grip™ sem nós para um controlo positivo de todas as cordas.

•	 	Simples	através	da	instalação	na	coberta	de	design	modular	e	

alinhamento preciso da caixa de velocidades no topo e funciona 

utilizando parafusos de aço inoxidável de grau marinho.

•	 	Caixa	de	alumínio	anodizado	e	espaçador	em	modelos	1000	e	1500.	

Compartimento de caixa de velocidades em liga de grau-marinho, 

acabamento com um sistema de tinta em duas camadas nos modelos 

2200, 2500 e 3500.

•	 Motor	resistente,	direcção	dupla,	desenhados	para	guinchos	marinhos.

•	 	Encontram-se	disponíveis	configurações	de	Baixo	Perfil	(sem	tambor	de	

guincho).

Características e benefícios
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 1000 • 1500 • 2500 • 3500 

AH

38mm
(1 1/2”)

166mm
(6 1/2”)

112mm
(4 3/8”)

B,B1

G

C

D

E

F

I

Guinchos Verticais e Tubo de Corrente

ESPECIFICAÇÕES
MODELO 1000 1500 2500 3500

Tracção Máxima 700 kg 850 kg 1135 kg 1590 kg 
 1540 lbs 1870 lbs 2500 lbs 3500 lbs

Retenção estática 1500 kg 1500 kg 2200 kg 2200 kg 
 3300 lbs 3300 lbs 4840 lbs 4840 lbs

Ligação Curta de 6-10 mm 6-10 mm 9-11 mm 10-13 mm 
Corrente 1/4”- 3/8” 1/4”- 3/8” 5/16”- 7/16” 3/8”- 1/2”

Velocidade de linha 18 m/min 18 m/min 15 m/min 15 m/min 
(funcionamento normal) 60 ft/min 60 ft/min 50 ft/min 50 ft/min

Alimentação (DC) 12 ou 24 V 12 ou 24 V 12 ou 24 V 12 ou 24 V

Motor (Watts) 1000 W 1200 W 1200 W 1200 W

Peso Líquido - DC 24 kg 24 kg 38 kg 48 kg 
 52 lbs 52 lbs 84 lbs 106 lbs

Pressão Hidráulica 100 bar 138 bar 138 bar 138 bar 
 1450 PSI 2000 PSI 2000 PSI 2000 PSI

Fluxo Hidráulico 20 l/min 20 l/min 36 l/min 42 l/min 
 5.3 USgal/min 5.3 USgal/min 9.5 USgal/min 11 USgal/min

Peso Líquido - Hid 17 kg 17 kg 32 kg 40 kg 
 37 lbs 37 lbs 70 lbs 88 lbs

**Para VWC1000 e VWC1500 encontra-se disponível uma versão de espaço no convés mais curta a 50 mm (2”).  

^ Um aumento no espaço no convés vai também aumentar a medida ‘D’ pelo mesmo incremento.

A Série VWC foi concebida para manuseamento vertical automático de cabos oferecendo 

ao mesmo tempo um cabrestante independente para o resgate de uma corda secundária 

e um cabo de corrente para dar assistência às operações de atracagem.

De tensão integrada ‘stow-a-way’ inovadora VWC3500 sem Banda de travagem

DIMENSÕES
MODELO 1000 1500 2500 3500

A 80 mm 80 mm 94 mm 110 mm 
 3 1/8” 3 1/8” 3 11/16” 4 5/16”

B 195 mm 195 mm 242 mm 254 mm 
 7 11/16” 7 11/16” 9 9/16” 10”

B1 (Baixo Perfil) 98 mm 98 mm 148 mm 149 mm 
 3 7/8” 3 7/8” 5 27/32” 5 7/8”

C 56 mm 56 mm 80 mm 83 mm 
 2 7/32” 2 7/32” 3 5/32” 3 9/32”

D 252 mm 252 mm 219 mm 219 mm 
 9 5/16” 9 5/16” 8 5/8” 8 5/8”

E 262 mm 272 mm 281 mm 281 mm 
 10 11/32” 10 23/32” 11 1/8” 11 1/8”

F 224 mm 224 mm 297 mm 342 mm 
 8 27/32” 8 27/32” 11 23/32” 13 7/16”

G (espaço no convés padrão)* 100 mm 100 mm 85 mm 100 mm 
 4” 4” 3 11/32” 4”

G (espaço no convés extra)^ 150 mm 150 mm 190 mm 190 mm 
 6” 6” 7 1/2” 7 1/2”

H (Altura de trabalho do 44 mm 44 mm 33 mm 29 mm 
   tambor para cabo) 1 3/4” 1 3/4” 1 5/16” 1 1/8”

I 165 mm 165 mm 190 mm 215 mm 
 6 1/2” 6 1/2” 7 1/2” 8 15/32”

O modelo VWC3500
encontra-se disponível
com facilidade opcional
para utilizar Banda de 
travão
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Importante: Os guinchos da Maxwell  têm que ser utilizados em conjunto com 

um limitador de corrente e/ou um amortecedor de corrente de modo a retirar peso ao 

guincho quando estiver ancorado. Estes também devem ser usados quando a âncora 

se encontra recolhida.

Todos os acessórios de controlo e os opcionais podem ser encontrados nas 
páginas 314.

sTANDARD EQUIpMENT REQUIRED 
FOR DUAL DIRECTION CONTROL

Solenóide de dupla direcção (incluído)

Alavanca de controlo de embraiagem (incluída)

Painel de controlo remotocima/ baixo  

(não incluído)

Painel do disjuntor (não incluído)

OpTIONs

1. AutoAnchor™ Equipment

2. Compact Remote

3. Foot Switches

4. Chain Stopper

5. Chain Snubber

Os guinchos automáticos de cabo/corrente Maxwell tipo HRCFF 6-7-8 são 

fornecidos com solenóide de dupla direcção. Os comutadores e disjuntores/corta 

circuitos têm de ser encomendados separadamente. Ver gráfico da página 314.

Características e benefícios

•	 	Agora	incorporando	a	tecnologia	
automática de queda-livre da Maxwell. 
Simplesmente accione a alavanca ‘queda livre’ de guincho, coloque em 
funcionamento o seu controlo inferior (leme ou interruptor de pé) e o 
guincho vai libertar a sua âncora. Pronto para levantar a âncora? Active o 
controlo superior e o dispositivo de ‘queda livre’ automática mente 
desengata-se permitindo o potenciamento da sua âncora.

•	 	Design	acima	da	cobertura	esteticamente	agradável,	com	portando	o	motor	
e a transmissão num compartimento estanque, poupando espaço abaixo do 
convés e permitindo uma simples rotina de manutenção.

•	 	Compartimento	de	fundição	injectada,	de	liga,	de	grau-marinho	fortemente	
anodizado para protecção marinha imbatível. 

												•			Instalação	simples	de	‘aparafusar’	assegura	uma	instalação	
e fixação sem esforços e rápida.

																					•			Transição	de	cabo	segura	desde	o	cabo	à	corrente,	
através de um sistema de braço de pressão inovador, 
com provas dadas e patenteado, com um design 
seguro fechado.

																												•			Nylon	composto	integrado,	através	de	tubo	de	
escovém para facilidade de instalação e 
suavidade e funciona mento sem obstáculos.

																																									•		Caixa	de	velocidades	de	esporão	de	 
                                                       alta eficiência incorporando um  
                                                               obusto mecanismo de não  
                                                                      retrocesso.

•			Retirada	a	alta	velocidade,	sem	obstruções	da	corda	e	corrente	
controlada a partir de um interruptor Cima/Baixo de painel remoto.

•			Função	de	‘queda	livre’	de	emergência	para	o	caso	de	uma	falha	de	
alimentação a bordo.

•			Revolucionário	chainwheel	Projeto	da	onda	™	-	consulte	a	 
página 299.

•			Motor	resistente,	de	dupla	direcção	incorporando	novas	
características tecnológicas, incluindo cablagem integrada para uma 
rápida e simples manutenção.
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Os elegantes e compactos HRCFF 6-7-8 são versões horizontais da Maxwell dos inovadores guinchos 

automáticos de cabo/corrente RC6 e RC8 mais recentes. A série HRCFF está repleta de características originais e 

comprovadas, incluindo a tecnologia patenteada de gestão da amarra da âncora desenvolvida pela Maxwell. 

Modelo HRCFF6 HRCFF7 HRCFF8

Tracção Máxima 270 kg  270 kg 410 kg 
 600 lbs  600 lbs 900 lbs

Retenção estática 700 kg  700 kg 700 kg 
 1540 lbs  1540 lbs 1540 lbs

Ligação Curta de Corrente   6 mm  7 mm 8 mm 
 1/4”  1/4” 5/16”

Medida de Corda (Nylon)** 12 mm  12 mm 14 mm 
(recomendados 3 cabos ou 8 cabos entrançados) 1/2”  1/2” 9/16”

Velocidade da Linha (Retirada da âncora)  33 m/min  33 m/min 33 m/min 
Carga de trabalho de 30kg nominais 108 ft/min  108 ft/min 108 ft/min

Alimentação (DC) 12 V  12 V  12 V or 24 V

Alimentação do Motor 400 W  400 W 600 W

Peso Líquido  11.5 kg  11.5 kg 11.5 kg 
 25 lbs  25 lbs 25 lbs

*refira-se ao manual do proprietário para variações de medida de cabo.

Ambos os modelos   mm  inches

A  256 mm  10 1/8”

B  132 mm  5 11/32”

B2  176 mm  6 7/8”

C1  214 mm  8 7/16”

C2  147 mm  5 3/4”

E  65 mm  2 1/2”

G  230 mm  9 1/16”

J  96.4 mm  3 7/8”

DIMENSÕES

NOVA ROLDANA DE CORRENTE 
REVOLUCIONÁRIA DA MAXWELL

A Maxwell uma vez mais lidera o mercado em pensamento inovador com a 
introdução da mais recente roldana de corrente Wave Design™.  Esta roldana 
de cabo/corrente patenteada incorpora dois conceitos únicos de design que 
melhoram muitíssimo o manuseamento e o controlo do cabo em torção de 
cabo/corrente.

Os reforços exteriores são ligeiramente angulados para a frente de forma a 
assegurarem que o cabo e a corrente sejam suavemente conduzidos na 
roldana durante o resgate da âncora. Conforme o cabo é puxado, o reverso em 
face dos reforços interiores adere ao cabo de uma forma ondulada, segurando 
o cabo mais firmemente numa acção de ‘padrão de onda’ que é melhor do que 
a tradicional maneira de ‘cunhos de obstrução’ de segurar o cabo comparada 
com todos os outros produtos no mercado. Não só este Wave Design™ 
segura o cabo de forma mais segura, como também é mais cuidadosa para 
com o cabo resultando na longevidade aumentada do seu cabo.

ESPECIFICAÇÕES

série de Cabo/Corrente Horizontal  
HCRFF-6-7-8
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HRC10 Cabrestante, versão para corrente

Versão HRC10 sem cabrestante

•	 	A	nova	série	de	guinchos	horizontais	HRC10	completamente	automática	é	concebida	para	

uma retirada e instalação sem esforço de corrente de ligação curta 8 mm (5/16”) e 10 mm 

(3/8”) e cabo de 3 cabos ou 8 cabos entrançados de 14 mm (9/16”) e 16 mm (5/8”).

•	 	O	design	acima	da	cobertura	esteticamente	agradável,	coloca	o	motor	e	a	transmissão	num	

compartimento estanque à água de dois estágios, poupando espaço abaixo da cobertura.

•	 	O	compartimento	de	duas	partes	consiste	numa	secção	frontal	de	liga	fortemente	anodizada	

de grau marinho e uma secção à proa de cobertura do motor composto ondulada e 

facilmente removível.

•	 	Este	compartimento	estanque	à	água	de	duas	partes	permite	uma	manutenção	de	rotina	

fácil e rápida, na cobertura.

•	 	Instalação	simples	de	‘aparafusar’	assegura	uma	instalação	e	fixação	sem	esforços	e	rápida.

•	 	O	braço	de	pressão	de	aço	inoxidável	exerce	sempre	a	pressão	de	controlo	máxima	no	

cabo (cabo, junção ou corrente).

•	 	A	nova	e	revolucionária	roldana	de	corrente	Wave	Design™	patenteada	pode	acomodar	um	

vasto leque de diferenças a nível da corrente, dentro dos que desejam a segurança adicional 

e o controlo de tamanho de corrente especifica cados, adequados para utilizar com a Série 

HRC10. Veja a página 265 para mais informações sobre esta característica inovadora.

•	 	A	roda	de	corrente	horizontal	única	da	Maxwell	‘wrap	around’	assegura	que	mais	de	90°	

do tambor seja utilizada, permitindo um manuseamento do cabo e da corrente bastante 

melhorado comparado com designs de concorrentes.

•	 	O	HRC10	funciona	de	forma	eficiente	com	todas	as	correntes	para	aqueles	que	desejam	

segurança adicional e força de retenção em todos os sistemas.

•	 	O	tubo	de	corrente	integral,	através	do	tubo	de	escovém	da	cobertura	assegura	uma	

entrada e saída fáceis do cabo do fecho da âncora.

•	 	O	mecanismo	de	embraiagem/travão	cónico	permite	uma	ancoragem	‘queda	livre’	

manual, e recuperação de arranque de emergência do cabo e âncora se necessário.

•	 	A	caixa	de	velocidades	de	liga,	fortemente	anodizada,	de	grau	marinho,	selada	faculta	

uma transmissão de saída de alta efi ciência através de sem-fim m e de roda tangente.

Características e benefícios
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 HRC10-8 • HRC10-10
ESPECIFICAÇÕES
Modelo HRC10-8*  HRC10-10* 
 8 mm - 5/16”  10 mm - 3/8”

Tracção Máxima 700 kg 850kg 
 1540 lbs  1870lbs

Retenção estática 1500 kg 1500kg 
 3300 lbs  3300lbs

Ligação Curta de Corrente 8 mm 10 mm 
 5/16” 3/8”

Medida de Cabo 14 mm - 16 mm 16 mm 
 5/8”  5/8”

Velocidade da Corrente 24 m/min 24m/min 
(Resgate da âncora) 79 ft/min 79ft/min

Velocidade da Corda 20 m/min 20m/min 
(Resgate da âncora) 65 ft/min 65ft/min

Alimentação (DC) 12 ou 24 V 12 ou 24V

Motor (Watts) 1000 W 1200W

Peso Líquido 19 kg 20kg 
 42 lbs 44lbs

Pressão Hidráulica 138 bar 138bar 
 2000 psi 2000psi

Fluxo Hidráulico 20 L/min 20L/min 
 5.3 USgal/min 5.3 USgal/min

Peso Líquido - Hid 13 kg 13kg
 28 1/2 lbs 28 1/2lbs
Versão sem cabrestante O peso é 1 kg/2.2 lbs, menor que o acima indicado.

*8 mm - 5/16” ou 10 mm – rodas de corrente 3/8” podem ser utilizadas em qualquer dos modelos acima

DIMENSÕES
Modelo HRC10-8* HRC10-10* 
 8 mm - 5/16” 10 mm - 3/8”

A 369 mm 369 mm 
 14 9/16” 14 9/16”

B 199 mm 199 mm 
 7 7/8” 7 7/8”

C1  316 mm 316 mm 
 12 1/2” 12 1/2”

C2  225 mm 225 mm 
 8 7/8” 8 7/8”

C3  140 mm 140 mm 
 5 1/2” 5 1/2”

D 80 mm 80 mm 
 3 3/16” 3 3/16”

E (espaço no convés padrão) 90 mm 90 mm 
 3 9/16” 3 9/16”

F 92 mm 92 mm 
 3 9/16” 3 9/16”

G 110 mm 110 mm 
 4 3/8” 4 3/8”

H  80 mm 80 mm 
 3 3/16” 3 3/16”

J 99 mm 99 mm 
 4” 4”

Adequado para embarcações até 15.3 m/50 pés Os 
novos guinchos da Série Horizontal HRC10 seguem 
com orgulho os passos bastante bem sucedidos 
dos guinchos de cabo/corrente completamente 
automáticos anteriores da Maxwell.

Importante: Os guinchos da Maxwell  têm que ser utilizados em conjunto com 

um limitador de corrente e/ou um amortecedor de corrente de modo a retirar peso ao 

guincho quando estiver ancorado. Estes também devem ser usados quando a âncora se 

encontra recolhida.

EQUIpAMENTO sTANDARD NECEssÁRIO
pARA DUpLO CONTROLO DE DIRECçÃO     

Solenóide de dupla direcção (incluído)

Alavanca de emergência e de controlo de 

embraiagem (incluída)

Painel de controlo remoto cima/ baixo  

(não incluído)

Disjuntor /painel de isolamento  

(não incluído)

OpçõEs

1. Equipamento AutoAnchor™

2. Controlo remoto compacto

3. Comutadores de pé

4. Limitador de corrente 

5. Tubo guia para corrente

Os guinchos de cabo/corrente Maxwell HRC automáticos são fornecidos com 

solenóide de direcção dupla. Interruptores e disjuntores encontram-se disponíveis, 

sendo necessário. serem encomendados separadamente. Ver quadro da página 314.

 série de Cabo/Corrente Horizontal
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*Importante: Os guinchos da Maxwell  têm que ser utilizados em conjunto com 

um limitador de corrente e/ou um amortecedor de corrente de modo a retirar peso 

ao guincho quando estiver ancorado. Estes também devem ser usados quando a 

âncora se encontra recolhida.

EQUIpAMENTO sTANDARD NECEsÁRIO
pARA CONTROLO DE DIRECçÃO sIMpLEs

Solenóide de dupla direcção (incluído)

O tubo e o tambor têm de corresponder ao tamanho 

especificado da corrente (incluído)

Alavanca de emergência e de controlo de embraiagem 

(incluída)

Painel de controlo remoto cima/ baixo (não incluído)

Disjuntor /painel de isolamento (não incluído)

OpçõEs

1. Equipamento AutoAnchor™

2. Interruptores de pé

3. Limitador de corrente*

4. Painel de controlo remoto cima/ baixo

5. Motor hidráulico

6. Controlo remoto compacto

7. Controlo remoto móvel

Todos os acessórios de controlo e os opcionais podem ser 
encontrados nas páginas 314.

ESPECIFICAÇÕES
MODELO 2500 3500 HWVC3500

Tracção máxima 1135 kg 1590 kg 1590 kg 
 2500 lbs 3500 lbs 3500 lbs

Retenção estática 2200 kg 2200 kg  2200 kg 
 4840 lbs  4840 lbs 4840 lbs

Ligação curta 9-11 mm 10-13 mm 10-13 mm 
 5/16”- 3/8” 3/8”- 1/2” 3/8”- 1/2”

Velocidade de linha 15 m/min 15 m/min 10 m/min 
(funcionamento normal) 50 ft/min 50 ft/min 33 ft/min

Alimentação (DC) 12 ou 24 V 12 ou 24 V 12 ou 24 V

Motor (capacidade) 1200 W 1200 W 1200 W

Peso líquido - DC 55 kg 57 kg 94.5 kg 
 121 lbs 125 lbs 208 lbs

Pressão hidráulica 135 bar 138 bar 138 bar 
 1950 psi 2000 psi 2000 psi

Fluxo hidráulico 36 l/min 40 l/min 40 l/min 
 9.5 USgal/min 11 USgal/min 11 USgal/min

Peso líquido 48.5 kg 49 kg 80 kg 
 107 lbs 107 lbs 176 lbs

DIMENSÕES
MODELO 2500 3500 HWVC3500

A 495 mm 515 mm 515 mm 
 19 1/2” 20 9/32” 20 9/32”

B 289 mm 316 mm 446 mm 
 11 3/8” 12 7/16” 17 9/16”

C 516 mm 549 mm 710 mm 
 20 5/16” 21 5/8” 28”

D (centro orifício) 234 mm 260 mm 417 mm 
 9 1/4” 10 1/4” 18 7/16”

F (centro orifício) 278 mm 308 mm 464 mm 
 10 15/16” 12 1/8” 18 1/4”

G (centro de orifício 300 mm 348 mm 348 mm 
    aproximado) 11 13/16” 13 11/16” 13 11/16”

H Altura de funcionamento 60 mm 53 mm 53 mm 
   tambor para cabo) 2 3/8” 2 3/32” 2 3/32”

I 125 mm 130 mm 130 mm 
 4 15/16” 5 1/8” 5 1/8”

J 194 mm 208 mm 287 mm 
 7 5/8” 8 3/16” 11 19/64”

HWC3500 Versão de cabrestante para corrente
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HWVC3500

HWC

HWVC

2500 • 3500 • HWVC3500
Guinchos Horizontais e Tubo de Corrente 

Características

HWC3500 Versão cabrestante para corrente dupla

•	 	Operação	de	roda	de	corrente	de	direcção	simples	ou	dupla	completa-
mente automática.

•	 	Funcional	transporte	de	cabo	a	partir	da	proa	e	da	popa	utilizando	
tambor de guincho MAX-grip™ independente, livre de obstáculos com 
desengate de embraiagem da roda de corrente para um controlo 
positivo de todos os cabos.

•	 	Manuseamento	de	âncora	dupla	opcional	com	controlo	independente	
suave de todas as rodas de corrente através das embraiagens cónicas.

•	 Fornecida	a	montagem	do	tubo	de	corrente.

•	 	Mecanismo	de	embraiagem/travão	tipo	cone	permite	ancoragem	
manual “de queda livre”. As embraiagens em cone, ao contrário do 
desengate de dentes, facultam um engate progressivo assegurando um 
controlo de operador preciso e seguro.

•	 	Lingueta	de	fecho	de	roda	de	corrente	para	assistência	durante	a	
utilização do tambor de guincho independentemente.

•	 Simples	instalação	montada	no	convés	sem	peças	abaixo	do	convés.

•	 	Manutenção	simplificada	com	possibilidade	de	retirar	a	engrenagem	
(roda de corrente e tambor) do guincho sem interferir com a montagem 
do guincho)

•	 Motor	resistente,	direcção	dupla,	desenhados	para	guinchos	náuticos.

•	 	Roda	de	corrente	e	tambor	de	guincho	de	acabamento	cromado	de	alta	
qualidade sobre bronze de grau marinho.

•	 	Compartimento	de	liga	de	grau	marinho	pré	tratada,	com	revesti	mento	
e acabada com uma tinta de poliuretano branca de dois componentes.

A Série HWC é concebida para o manuseamento horizontal automático de 

corrente oferecendo ao mesmo tempo um cabrestante independente para 

o resgate de um cabo secundário e cabo de corrente ou para auxiliar nos 

procedimentos de atracagem.

KADEY	KROGEN	58’	COM	HWVC3500
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Guia de posicionamento de Acessórios

A correcta instalação do seu guincho ou cabrestante Maxwell e de todo o equipamento de ancoragem associado vai assegurar que 

consiga anos de serviço sem problemas. Vale a pena investir tempo na instalação de todos os acessórios e todas as ligações eléctricas ou 

hidráulicas de forma cuidadosa e profissional. O seu Manual de Proprietário da Maxwell vai facultar-lhe toda a informação que você ou o 

seu agente de serviço precisa para instalar devidamente a sua instalação específica. O diagrama indicativo dá-lhe uma ideia sobre o que se 

encontra envolvido e trata-se apenas de um guia.

A Maxwell não fornecerá apenas o seu guincho ou cabrestante, mas 

também um conjunto completo de ancoragem que consiste num 

dispositivo de controlo, protecção de circuito, âncoras, corda, corrente, 

bujão de corrente, amortecedores de corrente, articulações, manilhas, 

rolos de proa, etc.

CONTROLOs REMOTOs
Fácil de utilizar, interruptores cima/baixo montados no painel para operação do 

guincho remota a partir do leme, do fly bridge ou do cockpit. Adequado para

utilizar com solenóides direccionais duplos.

•	Fabricado	a	partir	de	materiais	de	grau	marinho.

•	À	prova	de	salpicos.

•	Adequado	para	utilização	12	e	24	Volt	DC.

•	Inclui	botão	on/off	e	luz	indicadora	de	on	(só	B).

(A)

(B)
pAINEL DE CONTROLO 
(TIpO INTERRUpTOR) 
(p102983)

pAINEL REMOTO
(TIpO ARTICULADO)
(p102938)

Nota: Os acessórios apresentados não estão necessariamente disponíveis em todos os armazéns Maxwell. Por favor, contacte o distribuidor 

Maxwell mais próximo de si para confirmar a disponibilidade.

Motor

Interruptores de pé

Cabrestante Solenóide

RCM4 Controlo
Remoto

Portátil AA710
Remoto

Controlo Cima/Baixo Remoto
ou AutoAnchor™ 560

corta circuitos 
Disjuntor /Painel

de Isolamento

Bateria

AA710 Base
Estação

Solénoïde
duplo

Interruptores de pé

Remoto móvel
(com fios)

Guincho
Bujão de
corrente Rolo de proa

Amortecedor
de corrente

Âncora
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Quando se trata de ancoragem, a Maxwell fornece a solução de ancoragem mais moderna apoiada 

por um forte aconselhamento e um serviço pós-venda. Encontra-se disponível uma gama completa 

de acessórios. Por favor, contacte o distribuidor local Maxwell mais próximo para aconselhamento 

e assistência.

INTERRUpTOREs DE pÉ - COMpACTOs 
Interruptores de pé compactos de movimento  
vertical da Maxwell, agora disponíveis nas versões  
de cobertura preta e branca. Estes interruptores  
de 5 amperes de intensidade máxima têm de ser 
operados através de solenóides, o que também 
permite uma cablagem de diâmetro inferior.

DIsJUNTOR/pAINÉIs DE IsOLAMENTO
Estão disponíveis disjuntores/painéis de isolamento para se 

adequarem a uma ampla gama de guinchos e cabrestantes.

p100789 40 AMp
p100790 80 AMp

p100791 135 AMp
p102903 70 AMp

COBERTURA EM BRANCO p104809
COBERTURA EM pRETO p104810

pRETO COBERTO p19006
BRANCO COBERTO p19007
COBERTURA DE AçO INOX   p100735

COBERTURA DE pLÁsTICO  p19008
CROMADO    p19001

INTERRUpTOREs DE pÉ - HEAVY DUTY
As unidades heavy-duty resistentes às intempéries da Maxwell possuem 

um diafragma impermeável com UV estabilizado e são  

fornecidos completos com as  

instruções de montagem  

e parafusos.

RCM2 e RCM4 - Controlos remotos via rádio
Estas novas unidades de controlos remotos s/ fios são ideais para operarem um 

guincho de instalação simples (RCM2) ou dupla (RCM4). O RCM2 também pode 

ser usado p/ operar um hélice de proa, enquanto o RCM4 é ideal  

p/ operar um hélice de proa e um guincho  

de instalação simples, ou um hélice  

de proa e popa simultaneamente.  

Estas unidades são  

ideais p/ operar outros  

equipamentos  

eléctricos a bordo.

RCM2
(p104816)

DIRECçÃO DUpLA p100715 12V (pM)
DIRECçÃO DUpLA p11121 24V (pM)
DIRECçÃO DUpLA p19045 12V (sW) 
DIRECçÃO DUpLA p19046 24V (sW)

DIRECçÃO ÚNICA sp1393 12V (pM/sW)
DIRECçÃO ÚNICA sp1394 24V (pM/sW)

sOLENÓIDEs DE DIRECçÃO ÚNICA E DUpLA
Os solenóides de direcção dupla são usados em conjunto com o 

painel de controlo remoto cima/ baixo, 

AutoAnchor™ contadores de cabo, controlos 

remotos móveis e/ou interruptores de pé para 

accionar o motor na direcção pretendida.

Os solenóides de direcção única devem 
ser usados somente quando é necessária 
a rotação do motor numa só direcção. 
Por exemplo, os guinchos de cabrestante.

•		Solenóides	heavy-duty,	com	a	potência	

adequada para os nossos 

motores dos guinchos.

•		Disponível	em	12	ou	24	V	DC	

para íman permanente (PM) 

e motores com excitação 

série (SW).

•		Solenóides	de	ignição	protegida.

•		Recomenda-se	sempre	a	montagem	num	

local seco.

RCM4
(p104817)

Acessórios

•		Para	protecção	do	circuito	

condutor principal para 

guinchos DC.

•		Permite	que	a	bateria	ou	

alimentação eléctrica seja 

isolada quando o guincho não 

está em uso.

•		Apropriado	para	sistemas	de	

12 ou 24 V DC. 

•		150	amperes	de	

intensidade máxima 

e apropriado para 

aplicações de 12 ou 

24 V.

•		Os	contactos	de	cobre	

niquelado garantem um 

funcionamento isento 

de corrosão e fiável.

 Dispositivo de controlo
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(P102945)

O AA570 inclui controlo do posto de comando e 
estação base

(P102944)

AA560

MAXWELL AA570: WIRELESS PANEL MOUNT WINDLASS
CONTROLADOR E MONTOU COUNTER
•	 	Ligação	instantânea	à	estação	base	do	AA702	(incluído),	 

sem necessidade de cabos para o guincho*

•	 Calibração	fácil	para	estações	múltiplas

•	 Intercomunicação	com	controlos	de	mão	AA710

•	 Opera	2	guinchos	desde	uma	única	estação	

•	 	Função	de	um	só	toque	para	libertar	e	recolher	um	comprimento	 

pré definido de cabo

•	 Ponto	de	paragem	pré	definido	e	alarme	no	recolhimento

•	 Painel		ajustável	com	iluminação,	em	pés,	metros	ou	fathoms

•	 LCD	gráfico	com	interface	intuitivo	para	uma	fácil	operação

•	 Apresenta	a	velocidade	do	guincho,	a	direcção	e	o	recolher	do	guincho

•	 limitador	de	segurança,	horas	trabalhadas	pelo	guincho

•	 	Distancia	típica	10m	(30ft),	com	opção	de	antena	para	aumentar	a	distância

•	 Transmissão	de	informação	muito	segura	com	16	canais	opcionais	

*A consola AA570 exige ligação a 12V /24V. 

MAXWELL AUTOANCHOR SEM FIOS
UNIDADES DE CONTROLO REMOTO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
•	 Monitorização	do	guincho	a	partir	do	leme.

•	 Instalação	simples	de	sensor	Plug	&	Play.

•	 Informação	precisa	relativa	a	todos	os	cabos	só	de	corrente	ou	combinação	cabo/corrente.

•	 Flexibilidade	de	íman	e	intervalo	de	sensor	de	3mm	a	50mm.

•	 Instalação	fácil.

•	 	Opções	de	instalação	de	unidade	múltiplas	–	combina	com	outros	produtos	Maxwell	AA	
para controlo de guincho total.

•	 Adequa-se	a	todos	os	guinchos	DC,	AC	e	hidráulicos.

•	 Diagnósticos	integrados	para	resolução	de	assuntos	de	instalação.

•	 Protecção	EMC	para	CE	EN60945.

MAXWELL AA560
MONTAGEM DE PAINEL DE 
CONTROLO DE GUINCHO E 
CONTA CABO (P102944)

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:
•			Predefinir	ponto	de	paragem	e	alarme	de	 

atracagem na recuperação.

•		Função	toque	único	para	posicionar	e	recuperar	um	 
comprimento predefinido de cabo.

•	Luz	posterior	de	visor	ajustável	em	pés,	metros	ou	braças.

•		Ecrã	LCD	gráfico	apresentando	uma	interface	de	utilizador	intuitivo	para	
funcionamento simples.

•	Apresenta	velocidade	e	direcção	de	guincho.

•		Fecho	de	segurança	para	ajudar	a	proteger	contra	posicionamento	de	guincho	acidental.

•	 	Regista	horas	de	funcionamento	de	guincho	para	ajudar	a	assegurar	a	manutenção	
regular do guincho.

•		Cobertura	meteorológica	e	escolha	de	consola	preta	ou	cinzenta.	

O kit inclui 1 consola, 1 sensor e 1 íman.

Motor

Plug and Play
Cabo de ligação

Sensor

Controlo

Alimentação

A instalação correcta do sensor é fundamental 

para a operação de contador de cabo. Para 

assegurar a melhor instalação de sensor 

possível os produtos da Maxwell série 

AA vêm agora com ligações à 

prova de água predefinido para 

cabos de sensor. Sem necessidade 

de soldadura. Certifique-se que 

encomenda o cabo de ligação plug and 

play com o seu novo contador.

TODOS OS GUINCHOS DA MAXWELL 
ESTÃO PREPARADOS PARA CONTADOR 

DE CABO COM ÍMAN INTEGRADO E 
ORIFÍCIO PARA SENSOR

SENSOR E CABO “PLUG AND PLAy”
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CONTROLO DE GUINCHO ELECTRóNICO 
E MONITORIzAçãO DE CABO

UNIDADES DE CONTROLO REMOTO DE ÂNCORA AUTOMÁTICOS MAXWELL

MAXWELL AA150 
MONTAGEM DE PAINEL CONTADOR DE CABO

•	Alarme	de	atracagem.

•	Consola	padrão	de	instrumentos	marítimos	de	60	mm	(2.36”).

•		Opção	de	escolha	de	leitu 

ra de contagem em pés ou  

metros.

•		Ecrã	LCD	grande,	ajustável,	 

retroiluminado.

O kit inclui 1 consola, 
1 sensor e 1 íman.

(P102939)

Controladores e contadores AA150 • AA560 
AA570 • AA320 • AA340 • AA710 • AA730 

Acessórios

Todas as características do AA560 mais opções  
para controlar um propulsor de proa ou as  
luzes do convés e a lavagem da âncora.

•		Segurança	de	transmissão	sem	fios	de	alto	 
nível – banda ISM 2.4GHz  

•		Controlo	portátil	com	apresentação	de	contador	de	
cabo, força do sinal e nível de bateria.

•	A	consola	requer	duas	baterias	AA.
•	Forma	ergonómica	com	ligação	de	faixa	de	pulso.
•	Resistente	a	água	até	IP65.
•		Modelo	em	borracha	para	aderência	e	protecção	contra	

escorregamento.

O kit inclui 1 controlo remoto de mão e 1 estação de base estação, 1 sensor 
e 1 ímã. Nota: Duas estações de base podem ser combinadas e controladas 
por controlo remoto para permitir controlo de dois guinchos. Além disso, 
ligações	Plug	and	Play,	ligações	em	T	e	Adaptadores	também	se	encontram	
disponíveis. Contacte o seu revendedor Maxwell.

MAXWELL AA710
CONTROLO REMOTO 
PORTÁTIL PARA GUINCHO 
SEM FIOS E CONTADOR DE 
CABO (P102981)

(P102981)

•	 	Uso	para	guinchos,	Turcos,	Hélices	e	outros	Equipamentos	Marítimos.	

Protecção eléctrica

•	 Borracha	sobre	o	molde	para	protecção	contra	choques	e	aderência.

•	 Berço.

•	 	Operação	em	paralelo	com	todos	os	produtos	AutoAnchor	™,	 

chaves selectoras, interruptores de pé ou de outros  

equipamentos de controlo.

•	 Ligação	aos	sistemas	DC,	AC	e	Hidráulicos.

•	 Cabos	enrolados	de	4m	e	ligações.

•	 Todos	os	produtos	têm	a	classificação	IP67,

 incluindo cabos, fichas e tomadas.

•	 Tomada	de	Coberta	com	chicote	de	ligação	de	2	m

 reduz o potencial de corrosão.

•	 Outros	painéis	AutoAnchor	Maxwell	estão	disponíveis,

 verifique com o seu distribuidor Maxwell local.

AA342*
Controlo para 
guincho duplo
(P102996)

       AA320
    Controlo de Guincho
(P102992)

Classificado de 
acordo	com	IP67	a	
tomada de convés 
moldado com uma 
ligação de chicote 
para melhor ligação

LANçAMENTO OU RECOLHA DA ÂNCORA A PARTIR DA PROA
QUANDO A VISãO DO LEME SE ENCONTRA OBSTRUÍDA.

AA730
Com Contador de Cabo
(P102994)

4m de cabo

Adaptador
Ligação de Cabo

(SP4192)

Instalação  
Dupla ligação T

(SP4155)

*		O	modelo	AA341	(P102995)	é	similar	ao	
AA342	mas	pode	ser	usado	como	controlador	
geral duplo (contacte a Maxwell para detalhes).
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(P104345)

ROLOs DE pROA MAXsET

308     www.maxwellmarine.com

ROLO DE pROA EXTENsÍVEL ARTICULADO

(P104340)

ROLO DE pROA FIXO COM ARGOLA DE ÂNCORA

Extensível 
P104340

Fixo com aro 
P104345

P105074 
P105075

P105076 
P105077

P105078 
P105079

P105080 
P105081

P105082 
P105083

A 198 mm 

(7 13/16”)

N/A 315 mm

(12 3/8")

414 mm

(16 5/16")

480 mm

(18 7/8")

510 mm

(20")

560 mm

(22")

B 125 mm

(4 15/16”)

134 mm

(5 1/4”)

84 mm

(3 5/16")

112 mm

(4 3/8")

112 mm

(4 3/8")

114 mm

(4 1/2")

153 mm

(6")

C 73 mm

(2 7/8”)

75 mm

(3”)

62 mm

(2 1/2")

78 mm

(3")

78 mm

(3")

78 mm

(3")

105 mm

(4 1/8")

D 101 mm

(4”)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

H 75 mm

(2 15/16”)

65 mm

(2 9/16”)

55 mm

(2 1/8")

65 mm

(2 1/2")

72 mm

(2 13/16")

78 mm

(3")

95 mm

(3 3/4")

H¹ 239 mm

(9 3/8”)

155 mm

(6 1/8”)

122 mm

(4 13/16")

152 mm

(6")

165 mm

(6 1/2")

175 mm

(6 7/8")

215 mm

(8 1/2")

L 527 mm

(20 1/4”)

460 mm

(18 1/8”)

465 mm

(18 5/16")

600 mm

(23 5/8")

715 mm

(28 1/8")

762 mm

(30")

850 mm

(33 1/2")

Acabamento acetinado Acabamento polido

P1
05

07
4

P1
05

07
6

P1
05

07
8

P1
05

08
0

P1
05

08
2

P1
05

07
5

P1
05

07
7

P1
05

07
9

P1
05

08
1

P1
05

08
3

4kg/9lbs • •

6kg/13lbs • •

10kg/22lbs • •

16kg/35lbs • •

20kg/44lbs • •

25kg/55lbs • •

30kg/66lbs • •

40kg/88lbs • •

ÂNCORAS E ROLOS DE PROA MAXSET 

 

P1
04

33
1

P1
04

33
2

P1
04

33
3

P1
04

33
4

P1
04

34
0

P1
04

34
5

4kg/9lbs • • • •

6kg/13lbs • • • •

10kg/22lbs • • • • •

16kg/35lbs • • • • •

20kg/44lbs •

25kg/55lbs •

P1
04

33
1

P1
04

33
2

P1
04

33
3

P1
04

33
4

P1
04

34
0

P1
04

34
5

5kg/11lbs • • •

8kg/18lbs • • • •

10kg/22lbs • • • • • •

15kg/33lbs • • •

20kg/44lbs •

MAXCLAW  
(Âncoras estilo Claw)

MAXSET   
(Âncoras estilo Delta)

Códigos do rolo 
de proa
padrão

Códigos do rolo 
de proa
padrão

ROLOs DE pROA MAXsET
O design do Rolo de Proa MAXSET garante que as âncoras 
galvanizadas e em aço inoxidável da MAXSET, juntamente 
com versões semelhantes da concorrência, são lançadas 
automaticamente de modo eficiente durante o lançamento da 
âncora. Quando a âncora é totalmente recolhida, o rolo de proa 
MAXSET garante que a âncora encaixa firmemente no rolo e que 
não ricocheteia quando a embarcação está em andamento.

MAXSET   
(Âncoras estilo Delta)

 
Códigos do rolo

de proa

ÂNCORAS MAXSET E ROLOS DE PROA MAXSET

DIMENSÕES DO ROLO DE PROA PADRÃO E DA MAXSET

MAXSET

POSIÇãO DE EXTENSãO CURTA

POSIÇãO DE POSIÇãO LONGA
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Os limitadores de corrente prendem a 

corrente e retiram peso ao guincho. São 

usados para ajustar e montar na âncora, 

libertar a âncora ou para evitar a “queda 

livre” acidental da âncora, enquanto em 

andamento. Também recomendado para 

os sistemas de cabo e corrente da Série 

VW para segurar a corrente enquanto 

muda de cabo para corrente. A Maxwell 

oferece três variações do limitador de 

corrente para se adequar a qualquer 

configuração de montagem do limitador 

de corrente e do guincho. 

O “Limitador de Altura Combinada” mais 

recente foi desenvolvido para uso com

a série de cabo/corrente da Maxwell 

de guinchos verticais, evitando a 

necessidade de um plinto de ajuste da 

altura para alinhar mais eficazmente a 

corrente com o tambor da corrente do 

guincho durante o lançamento e recolha 

da âncora. 

Consulte a tabela adjacente para os 

tipos e tamanhos de limitadores de 

corrente disponíveis. Consulte o catálogo 

Superyacht da Maxwell para limitadores 

de corrente de dimensões superiores.

LIMITADOREs  

Economia Alavancado Altura combinada

RC8

(P104358)

RC10/12

(P104359)

8 mm

(P104372)

10 mm 
(P104373)

13 mm 
(P104374)

8/10 mm 
(P104335)

B 105mm
(4 1/8”)

127mm
(5”)

72 mm
(2 7/8”)

86 mm
(3 7/16”)

105 mm
(4 3/16”)

62 mm
(2 3/8”)

C 40mm
(1 9/16”)

48mm
(1 7/8”)

20 mm
(7/8”)

20 mm
(7/8”)

26 mm
(1 1/8”)

6 mm
(1/4”)

F 150mm
(5 15/16”)

182mm
(7 3/16”)

152 mm
(6”)

190 mm
(7 1/2”)

219 mm
(8 5/8”)

80 mm
(3 1/8”)

G 130mm
(5 1/8”)

159mm
(6 1/4”)

92 mm
(3 5/8”)

130 mm
(5 1/8”)

159 mm
(6 5/16”)

46 mm
(1 3/4”)

G1 10mm
(7/16”)

11.5mm
(1/2”)

30 mm
(1 3/16”)

30 mm
(1 3/16”)

30 mm
(1 3/16”)

17 mm
(5/8”)

I 77mm
(3”)

97mm
(3 13/16”)

70 mm
(2 7/8”)

86 mm
(3 1/2”)

100 mm
(4”)

92 mm
(3 5/8”)

J 44mm
(1 3/4”)

53mm
(2”)

31.5 mm
(1 1/4”)

44 mm
(1 3/4”)

53 mm 
(2 1/8”)

N/A

J1 8.8mm
(11/32”)

12.5mm
(1/2”)

10 mm
(7/16”)

10 mm
(7/16”)

12.5 mm 
(1/2”)

37 mm
(1 1/2”)

K 61.5mm
(2 7/16”)

78mm
(3”)

51.5 mm
(2 1/8”)

64 mm
(2 5/8”)

78 mm 
(3 1/8”)

74 mm
(2 7/8”)

L 90mm
(3 1/2”)

125mm
(4 15/16”)

95 mm
(3 3/4”)

95 mm
(3 3/4”)

130 mm 
(5 1/8”)

N/A

M M8 M10 M10 M10 M12 M10

LIMITADORES DIMENSÕES

ROLOs DE pROA

A MAXWELL PODE FORNECER-LHE UMA 

VARIEDADE DE ROLOS DE PROA PARA 

EMBARCAÇÕES PERSONALIZADAS OU STANDARD.  

DIMENSÕES DO ROLO DE PROA ARTICULADO

Código Tipo L B H h C

P104330 
Tamanho 
1

320 mm

(12 5/8”)

92 mm 

(3 5/8”)

72 mm 

(2 7/8”)

133 mm

(5 1/4”)

44 mm 

(1 3/4”)

P104331 
Tamanho 
2

430 mm

(16 15/16”)

160 mm 

(5 5/16”)

100 mm 

(4”)

190 mm 

(7 1/2”)

66 mm 

(2 11/16”)

DIMENSÕES DO ROLO DE PROA FIXO

Código Tipo L B H C

P104332 
Tamanho 
1

205 mm 

(8 1/8”)

72 mm 

(2 7/8”)

74 mm 

(3”)

44 mm 

(1 3/4”)

P104333 
Tamanho 
2

320 mm

(12  5/8”)

86 mm 

(3 7/16”)

74 mm 

(3”)

44 mm 

(1 3/4”)

P104334 
Tamanho 
3

444 mm

(17 1/2”)

110 mm 

(4 3/8”)

110 mm

(4 3/8”)

68 mm 

(2 11/16”)

Acessórios
Acessórios de convés ROLOS DE PROA • 

LIMITADOREs DE CORRENTE

Altura combinada

Alavancado

Economia

ÂNCORAS MAXSET E ROLOS DE PROA MAXSET
ROLO DE pROA ARTICULADO  

Adequado para cabos de âncora 

e corrente utilizando 

corrente até 13 mm 

(1/2”).

ROLO DE pROA FIXO 

Adequado para 

cabos de âncora ou 

corrente utilizando 

corrente Até 13 mm (1/2”).
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ÂNCORAs MAXsET
Existe uma grande variedade de âncoras no mercado actual. A Maxwell 
orgulha-se de estar capacitada para fornecer as âncoras de aço inox 
galvanizadas de alta qualidade disponíveis. Contacte a Maxwell para discutir 
os seus requisitos específicos.

ÂNCORAs MAXCLAW

A gama de âncoras “MAXCLAW” 316 de aço inox, baseadas no design das 

aprovadas âncoras ‘Norte Se’, encontram-se disponíveis em seis dimensões de 

modo a se adequarem a barcos de aproximadamente 2 m (6’) até 14 m (45’).

MAXCLAW
AÇO INOXIDáVEL

PESOS DAS ÂNCORAS A B C D

P105060 5kg/11lbs
470mm

(18 5/8”)

190mm

(7 1/2”)

310mm 

(12 1/4”)

15 - 18mm

(5/8”-3/4”)

P105061 8kg/18lbs
530mm

(20 7/8”)

210mm

(8 3/8”)

360mm 

(14 1/4”)

15 - 18mm

(5/8”-3/4”)

P105062 10kg/22lbs
600mm

(23 5/8”)

228mm

(9”)

380mm 

(15”)

15 - 18mm

(5/8”-3/4”)

P105063 15kg/33lbs
670mm

(26 1/2”)

265mm

(10 1/2”)

450mm

(17 3/4”)

15 - 18mm

(5/8”-3/4”)

P105064 20kg/44lbs
715mm

(28 1/4”)

360mm

(14 1/4”)

470mm

(18 5/8”)

15 - 20mm

(5/8”-7/8”)

P105065 30kg/66lbs
815mm

(32 1/8”)

425mm

(16 3/4”)

550mm

(21 3/4”)

18 - 25mm

(3/4”-1”)

P105066 40kg/88lbs
1000mm

(39 3/8”)

440mm

(17 3/8”)

675mm

(26 5/8”)

18 - 30mm

(3/4”-1 1/4”)

ÂNCORAS MAXSET EM 
AÇO INOXIDáVEL

ÂNCORAS MAXSET 
GALVANIZADAS

PESOS DAS ÂNCORAS A B C D

P105070 P105069 4kg/9lbs
530mm

(20 7/8”)

222mm

(8 3/4”)

245mm 

(9 5/8”)

8mm

(5/16”)

P105055 P105000 6kg/13lbs
620mm

(24 1/2”)

230mm

(9 1/8”)

262mm 

(10 3/8”)

10mm

(3/8”)

P105056 P105001 10kg/22lbs
730mm

(28 3/4”)

275mm

(10 7/8”)

315mm 

(12 1/2”)

12mm

(1/2”)

P105057 P105002 16kg/35lbs
820mm

(32 3/8”)

315mm

(12 1/2”)

340mm

(13 1/2”)

14mm

(9/16”)

P105058 P105003 20kg/44lbs
890mm

(35”)

345mm

(13 5/8”)

400mm

(15 3/4”)

16mm

(5/8”)

P105059 P105004 25kg/55lbs
986mm

(38 7/8”)

410mm

(16 1/8”)

445mm

(17 1/2”)

16mm

(5/8”)

P105067 P105005 30kg/66lbs
1050mm

(38 7/8”)

445mm

(16 1/8”)

465mm

(17 1/2”)

20mm

(5/8”)

P105068 P105006 40kg/88lbs
1130mm

(44 1/2”)

470mm

(18 1/2”)

510mm

(20”)

20mm

(3/4”)
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ÂNCORAS MAXSET PARA ESTAREM DE ACORDO COM O COMPRIMENTO APROXIMADO DA EMBARCAÇÃO ROLOS DE PROA MAXSET

Aço inoxidável Galvanizada Peso
Acabamento 
acetinado

Acabamento polido

P105070 P105069 4kg/9lbs P105074 P105075

P105055 P105000 6kg/13lbs P105074 P105075

P105056 P105001 10kg/22lbs P105076 P105077

P105057 P105002 16kg/35lbs P105078 P105079

P105058 P105003 20kg/44lbs P105080 P105081

P105059 P105004 25kg/55lbs P105082 P105083

P105067 P105005 30kg/66lbs P105082 P105083

P105068 P105006 40kg/88lbs P105082 P105083

ÂNCORAS MAXCLAW PARA ESTAREM DE ACORDO COM O COMPRIMENTO APROXIMADO DA EMBARCAÇÃO

P105060 5kg/11lbs

P105061 7.5kg/17lbs

P105062 10kg/22lbs

P105063 15kg/33lbs

P105064 20kg/44lbs

P105065 30kg/66lbs

P105066 40kg/88lbs

Quando se trata de ancoragem, a Maxwell fornece a solução de ancoragem mais moderna 

apoiada por aconselhamento e serviço pós vendas. Encontra-se disponível uma gama completa 

de acessórios. Por favor, contacte o escritório ou distribuidor local Maxwell mais próximo para 

aconselhamento e assistência.

8” (p103864)

10” (p103865)

ÂNCORAS MAXSET E ROLOS DE PROA MAXSET

Ver a tabela abaixo para seleccionar o rolo mais adequado para a sua âncora MAXSET ou MAXCLAW.
4M

 
(1

3'
)

8M
 

(2
6'

)

6M
 

(2
0'

)

10
M

 
(3

3'
)

12
M

 
(3

9'
)

14
M

 
(4

6'
)

16
M

 
(5

2'
)

18
M

 
(5

9'
)

Acessórios
Acessórios de convés  ÂNCORAS • 

DESTORCEDORES • MANIVELAS

6-8 MM  (p104370)

10-13 MM  (p104371)

DEsENTORCEDOR MANILHA

ALAVANCAs DE EMERGÊNCIA E DE CONTROLO DA 
EMBRAIAGEM E CABEçAs DE EXTENsÃO DUpLAs
As alavancas são para usar com os guinchos das Séries RC8, 
RC10, RC12 e HRC10 e são fornecidas como acessórios padrão. A 
Série RC12 também é fornecida com uma alavanca especializada 
de emergência. Disponíveis em dois tamanhos para se adequarem 
às restrições da maioria das configurações do convés de proa. 
Fabricadas em plástico leve e durável moldado por injecção, estas 
manivelas flutuam se caírem acidentalmente borda fora. Também 
estão disponíveis duas cabeças duplas. A extensão facilita o 
acesso à porca de desengate de embraiagem do guincho em 
áreas de acesso limitado e a cabeça de ½” permite o uso de uma 
chave roquete padrão de ½” comum a todas as unidades HRC10.

EXTENsÃO
DUpLA
E CABEçA DE
1/2”

(7038) (7369)

A utilização de uma articulação e 
manilhas de junção para juntar a sua 
âncora e cabo vão melhorar 
muitíssimo o puxar a âncora e ajudar 
a assegurar a que o cabo fique 
correctamente no seu fecho da 
âncora. Além disso, eles são 
altamente recomendados para utilizar 
com os guinchos da Maxwell de cabo/
corrente automática. Dois tamanhos 
(6 mm - 8 mm/1/4” – 5/16” e 10 mm 
- 12 mm/3/8” – 7/16”) encontram-se 
disponíveis para se adequarem a 
navios até 20 metros (65 pés). Estes 
robustos conectores simples, 
articulados de âncora com pinos 
capturados, ficam sobre pressão e 
vão puxar suave e facilmente sobre os 
rolos da proa.

MANILHAs E DEsTORCEDOREs
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GUIA DE SELECÇÃO DO TAMBOR

DIN766 EN818 PARA ESTAREM DE ACORDO COM A DIMENSÃO APROXIMADA DA EMBARCAÇÃO

ORRENTE
GALVANIZADO 
A QUENTE

AÇO 
INOXIDáVEL

GALVANIZADO 
A QUENTE

6mm SP3105 SP4471 N/A

7mm SP4049 N/A N/A

8mm SP4050 SP4207 N/A

10mm SP4051 SP2514 SP4012

12mm N/A N/A SP3666

13mm SP4052 SP4474 N/A

4M
 

(1
5F

T)

5M (1
6F

T)

6M (1
9F

T)

7M (2
2F

)

8M (2
6F
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9M (3
0F

T)

10
M

(3
2F

T)

12
M

(3
8F

T)

14
M

(4
5F

T)

16
M

(5
2F

T)

18
M

(5
8F

T)

20
M

(6
5F

T)

22
M

(7
2F

T)

24
M

(7
8F

T)

INFORMAçõEs DA CORRENTE

Existem várias qualidades de correntes de elo curto. A qualidade está relacionada com a qualidade, resistência e processo de revestimento do metal bruto. Estão disponíveis correntes 

galvanizadas e em aço inoxidável. A especificação da corrente é a norma pela qual uma corrente deve ser fabricada para cumprir com uma determinada norma internacional.

Fora	da	América	do	Norte,	os	tipos	mais	comuns	de	corrente	métrica	de	elo	curto	são	DIN766	e	EN-818.	Na	América	do	Norte	as	correntes	imperiais	mais	comuns	são	BBB	e	G40.

O mais importante a ter em mente é seleccionar uma qualidade e especificação de corrente em conformidade com as normas reconhecidas. Além das correntes listadas acima, a 

Maxwell pode fornecer uma variedade de alternativas para satisfazer qualquer procura de mercado. Contacte o seu revendedor Maxwell mais próximo. 

Para o seu guincho resgatar e posicionar a âncora e a corrente de forma suave, sem obstrução, é extremamente importante que a corrente e o tambor da corrente (roda de coroa) 

coincidam.	Infelizmente	todas	as	correntes	(métricas	ou	imperiais)	nem	são	necessariamente	fabricadas	com	as	mesmas	tolerâncias	para	uma	determinada	medida	de	corrente.	

Assim, a Maxwell concebeu uma folha de cálculo de corrente e roldana, global que o vão ajudar a verificar qual a roldana de corrente que necessita de encomendar para a corrente 

que está a utilizar, para encaixar e trabalhar correctamente com o seu guincho Maxwell. 

Se sabe qual é a dimensão e o fabricante da corrente, então basta ir ao link abaixo no sítio da Maxwell, procurar a sua corrente, deslizar para baixo para o seu guincho e um ponto 

na matriz indicará e guiá-lo-á até à roldana a ser usada com o seu guincho e corrente específicos. Dimensão interior entre 11 ligações. Se não sabe qual o tamanho e fabricante da 

corrente, então utilize o diagrama de correntes ilustrado (refira-se abaixo) e a informação de dimensões indicadas para ‘medir’ a sua corrente. Envie esta informação para o seu 

representante Maxwell, que o ajudará a verificar qual a corrente que está a usar e assim, qual a roldana deve ser utilizada com o seu guincho Maxwell.

GUIA DE sELECçÃO DE CORRENTE

p = Comprimento entre elos dentro da ligação D = Diâmetro de fi o de corrente W = Largura fora da ligação L = Dimensão interior entre 11elos.  

Por favor, pegue numa secção de 11 elos da sua corrente, coloque -a esticada e meça as dimensões conforme indicado

DEsCARREGUE A FOLHA DE CÁLCULO DO GUIA DE sELECçÃO DO TAMBOR MAXWELL   www.maxwellmarine.com/support_chainwheel.php

Dimensão interior entre 11 elos.
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•		Apropriado	para	uso	com	corrente	de	elos	curtos	de	7	mm	(1/4”)	a	12	mm	(1/2”).
•		Não	deve	ser	usado	como	um	amortecedor	durante	o	lançamento	da	âncora.
•		Não	use	o	cabrestante	do	guincho	para	fixar	a	extremidade	(enrolada)	da	corrente	

da correia.

(p105072)

Acessórios

(A)

(B)

6 MM   (sp3174)
8 MM   (sp3175)
10 MM  (sp3176)

AMORTECEDOREs DE CORRENTE
Os amortecedores de corrente são um método alternativo de 
retirar peso dos guinchos e são recomendados para reter a 
âncora enquanto em curso. Disponível em versões de cabo 
com gancho de engate de corrente (A) ou mosquete de 
manilha (B) e em várias dimensões : 6mm (1/4”),  
8mm (5/16”), 10mm (3/8”), 13mm (1/2”).

TENsOR DE ÂNCORA DA MAXWELL

O tensor de âncora® inovador da Maxwell foi projectado para satisfazer a 

procura de mercado por um tensor de âncora simples, fácil de usar e ajustável 

que segure a âncora firmemente no rolo de proa, retirando o peso do guincho e 

impedindo o lançamento acidental da âncora em andamento.

Fixo num cunho ou cabeço existente, não será necessária qualquer montagem.

Enrole simplesmente a extremidade da corrente da correia de alta resistência, 

que possui 500 mm (18”) de ajustabilidade, sobre um cunho ou cabeço, encaixe 

a “garra” do tensor na corrente e bloqueie a alavanca da acção de cames; que 

pode ser ainda mais bem fixa com uma cavilha de desarme rápido (fornecida).  

  

CABO NYLON DE 8 CORDAs ENTRANçADAs

12MM (sp3167) 14MM (sp3168)
16MM (sp3169) 20MM (sp3170)

CORDA E CORRENTE

A Maxwell pode fornecer um gama completa de cabos incluindo 

apenas corrente apenas cabo ou combinação pré-unida de e corrente. 

Corrente, adequada para navios até 100 metros (cerca de 300 pés) 

encontra-se disponível em variações de ligação curta ou de perno 

quer no tamanho métrico como no imperial. A Maxwell fornece

tanto o cabo de nylon de 3 cordas e 8 cordas entrançadas geralmente 

utilizada de navios até 20 metros (65 pés) em comprimento como 

cabos geralmente vistos em super iates.

Comprimentos personalizados disponíveis. Contacte o seu revendedor Maxwell.

KITS DE CORRENTE CABO DE COMBINAÇÃO PADRÃO  

CORRENTE
Ø

COMPRIMENTO 
DA 
CORRENTE

CABO Ø
COMPRIMENTO DO CABO 

50m 100m 150m 200m

6mm 10mtrs 12mm SP2627 SP2628 SP2629 SP2630

6mm 20mtrs 12mm N/A SP2643 N/A N/A

8mm 10mtrs 14mm SP2631 SP2632 SP2633 SP2634

8mm 20mtrs 14mm SP2644 SP2642 N/A N/A

10mm 10mtrs 16mm SP2648 SP2649 N/A N/A

10mm 20mtrs 16mm SP2645 SP2646 N/A N/A

Equipamento p/ convés    
ÂNCORAS • CABO E CORRENTE

Quando se trata de ancoragem, a Maxwell fornece a solução final apoiada por bons conselhos 

e serviço pós-venda. Encontra-se disponível uma gama completa de acessórios. Contacte o 

concessionário Maxwell mais próximo ou o distribuidor local para aconselhamento e assistência.

A pEDIDO
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Modelo do guincho Âncoras
Max 500VC HRCFF 

6/7/8 RC6 RC8-6 RC8-8 RC10-8 RC10-10 HRC10-8 HRC10-10 RC12-10 RC12-12 1000 1500 2500 3500

Peça número 500W 600W 600W 500W 600W 1000W 1000W 1200W 1000W 1200W 1200W 1200W 1000W 1200W 1500W 1200W

Solenóides no

P100715 Solenóides 12V  (•) (•) (•)

P11121 Solenóides 24V  (•) (•) (•)

P19045 Solenóides 12V  (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•)

P19046 Solenóides 24V  (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•)

Solenóides de direcção única
SP1393 Direcção única 12 V • •

O solenóide de direcção única pode ser usado com guincho se a operação de direcção dupla não for necessária.
SP1394 Direcção única 24 V • •

(•)	=	parte	do	pacote	padrão	de	guinchos	de	12	V	ou	24	V									•	=	extra	opcional	

1. Seleccione o solenóide (quando necessário)

3. Seleccione o interruptor (conforme necessário)
Interruptores de pé Anchor

Max 500VC HRCFF
6/7/8 RC6 RC8-6 RC8-8 RC10-8 RC10-10 HRC10-8 HRC10-10 RC12-10 RC12-12 1000 1500 2500 3500

P19001 Interruptor de pé cromado • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P19006 Interruptor de pé c/ tampa (preto) • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P19007 Interruptor de pé c/ tampa (branco) • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P19008 Interruptor de pé plástico Bisel (•) • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P100735 Interruptor de pé c/ tampa cromada • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

Interruptores de pé compactos
P104809 Interruptores de pé cobertos (branco) 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P104810 Interruptores de pé cobertos (preto) 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

Painel remoto subida / descida
P102938 Interruptor 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P102983 Botão de pressão 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

Controlo remoto portátil
P102933 Controlo remoto de botão de pressão 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P102992 AA320 controlo dois botões 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P102995 AA342 controlo dois botões 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

Controlo remoto sem fios
P104816 RCM2 radio controlo dois botões 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P104817 RCM4 radio controlo quatro botões 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

Circuit Breaker Âncoras
Max 500VC HRCFF

6/7/8 RC6 RC8-6 RC8-8 RC10-8 RC10-10 HRC10-8 HRC10-10 RC12-10 RC12-12 1000 1500 2500 3500

P100789 40   Amp Disjuntor 24V 24V 24V 24V 24V

P102903 70   Amp Disjuntor   12V 12V

P100790 80   Amp Disjuntor  12V  12V 12V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V

P100791 135 Amp Disjuntor   12V  12V  12V  12V  12V  12V  12V  12V  12V  12V  12V

  

2. Seleccione o disjuntor/corta circuitos (recomendado)

Guia de selecção de acessórios eléctricos 
Use este guia para seleccionar os acessórios eléctricos de que necessita e para confirmar que se adequam à sua escolha de unidade de guincho ou cabrestante. 
Depois de identificar o seu guincho, siga as etapas 1 a 5 abaixo. Consulte também as informações adicionais na página 282.

4. Seleccione o contador de cabo (quando necessário)

P102939 AA150 Conta voltas s/ controlo •* 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P102944 AA560 Conta voltas c/ controlo de guincho  •* 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P102945 AA570 Conta voltas c/ controlo de guincho •* 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P102994
AA730 controlo móvel com fios com  
Contador de Cabo

	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P102981 AA710 Controlo Remoto com Contador de Cabo 	•* 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

5.  Seleccione kits de extensão de sensores p/conta corrente ou cablagens p/interruptores c/conta corrente (conforme necessário)

SP4154 2m (6.5 ft) cabo de instalação dupla 
com cabo de ligação

	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

SP4156 6.5 m (21 ft) 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

SP4157 15 m (49 ft) 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

SP4153 20 m (65 ft) 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

SP4155 Ligação instalação dupla “T” 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

SP4192 Adaptador (para ligar 2 cabos) 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

*HRC sensor P102909, é necessário para aplicar um conta voltas para o HRC6 e HRC 8
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Modelo do guincho Âncoras
Max 500VC HRCFF 

6/7/8 RC6 RC8-6 RC8-8 RC10-8 RC10-10 HRC10-8 HRC10-10 RC12-10 RC12-12 1000 1500 2500 3500

Peça número 500W 600W 600W 500W 600W 1000W 1000W 1200W 1000W 1200W 1200W 1200W 1000W 1200W 1500W 1200W

Solenóides no

P100715 Solenóides 12V  (•) (•) (•)

P11121 Solenóides 24V  (•) (•) (•)

P19045 Solenóides 12V  (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•)

P19046 Solenóides 24V  (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•)

Solenóides de direcção única
SP1393 Direcção única 12 V • •

O solenóide de direcção única pode ser usado com guincho se a operação de direcção dupla não for necessária.
SP1394 Direcção única 24 V • •

(•)	=	parte	do	pacote	padrão	de	guinchos	de	12	V	ou	24	V									•	=	extra	opcional	

Instalação e manutenção

O crescente compromisso da Maxwell com o atendimento ao cliente e a excelência tecnológica podem ser consultadas on-line em www.maxwellmarine.com.

Esta página da Internet totalmente interactiva e em constante evolução oferece um guia Maxwell, fácil de usar, para selecção de guinchos, desenhos concebidos em 

computador, descargas de manuais de produtos e informação técnica actualizada sobre os últimos desenvolvimentos e inovações de produtos. Pode registar garantias on-line, 

pedir conselhos técnicos, pesquisar as exibições de barcos nas quais estamos presentes e localizar a oficina, agente ou distribuidor Maxwell mais próximo de si.

Arrasto máximo Por vezes referido como elevação nominal, carga de estol 
ou simplesmente elevação/tracção. O esforço máximo de tracção ou carga de 
elevação do guincho da amarra.

Rolete A linha que fixa o barco à âncora. Isto pode consistir em todas as 
correntes, cabos ou uma combinação de cabo e corrente.

Carga estática A carga máxima que o guincho aguenta. Não é recomendável 
que o guincho seja usado dessa maneira.

Vertical Referente ao guincho da amarra ou guincho. O eixo de transmissão, 
o cabrestante e a gola do cabrestante estão posicionados verticalmente no 
convés.

Guincho Um guincho accionado manualmente ou por manivela ou caixa de 
velocidades assistidas. Normalmente implica a tracção ou içamento de um 
peso usando um guincho.

Guincho Uma máquina para içar um peso através do enrolamento de um cabo 
e/ou corrente à volta de um tambor ou roldana de corrente, accionado por uma 
manivela, motor, etc.

Carga de trabalho Normalmente referida como carga de trabalho normal ou 
o içamento típico do guincho. Geralmente isso é algures entre 25% a 35% do 
esforço máximo de tracção ou elevação nominal. Essa carga de trabalho deve 
corresponder aproximadamente ao peso total da âncora e amarra da âncora a 
bordo da embarcação.

Glossário
Cabrestante Muitas vezes referido como tambor, tambor de cabo ou tambor seccional. O 
cabrestante é usado principalmente para recolher o cabo.

Limitador de corrente Referido igualmente como compressor de corrente. Localizado 
entre o guincho da amarra e o rolo da proa. Fixa a corrente e a âncora e retira o peso do 
guincho da amarra/guincho. Altamente recomendado para sistemas que utilizam apenas 
corrente e para sistemas semiautomáticos de corrente e cabo.

Queda livre Desengate do mecanismo de embraiagem do guincho, permitindo que 
a âncora e a amarra (corrente ou cabo e corrente) se soltem livremente sem qualquer 
entrada em funcionamento da caixa de velocidades ou do motor do guincho.

Gola do cabrestante Muitas vezes referido como tambor de corrente. Uma roldana 
especial com divisões para alojar um tamanho especificado de corrente para recolha da 
corrente e da âncora. Com sistemas automáticos de cabo/corrente, a gola do cabrestante 
é projectada para recolha tanto do cabo como da corrente.

Arrasto Muitas vezes referido como pesagem ou içamento. A operação de içar a âncora 
e a amarra.

Horizontal Referente ao guincho da amarra ou guincho. O eixo de transmissão, o 
cabrestante e a gola do cabrestante estão posicionados horizontalmente no convés.

sistema de cancelamento manual Normalmente referido como sistema de manivela 
de emergência. Um meio de rodar manualmente o guinchopara recolher a amarra da 
âncora e a âncora caso ocorra uma falha no motor, caixa de velocidades ou fonte de 
alimentação.

3. Seleccione o interruptor (conforme necessário)
Interruptores de pé Anchor

Max 500VC HRCFF
6/7/8 RC6 RC8-6 RC8-8 RC10-8 RC10-10 HRC10-8 HRC10-10 RC12-10 RC12-12 1000 1500 2500 3500

P19001 Interruptor de pé cromado • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P19006 Interruptor de pé c/ tampa (preto) • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P19007 Interruptor de pé c/ tampa (branco) • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P19008 Interruptor de pé plástico Bisel (•) • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P100735 Interruptor de pé c/ tampa cromada • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

Interruptores de pé compactos
P104809 Interruptores de pé cobertos (branco) 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P104810 Interruptores de pé cobertos (preto) 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

Painel remoto subida / descida
P102938 Interruptor 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P102983 Botão de pressão 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

Controlo remoto portátil
P102933 Controlo remoto de botão de pressão 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P102992 AA320 controlo dois botões 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P102995 AA342 controlo dois botões 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

Controlo remoto sem fios
P104816 RCM2 radio controlo dois botões 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P104817 RCM4 radio controlo quatro botões 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

Circuit Breaker Âncoras
Max 500VC HRCFF

6/7/8 RC6 RC8-6 RC8-8 RC10-8 RC10-10 HRC10-8 HRC10-10 RC12-10 RC12-12 1000 1500 2500 3500

P100789 40   Amp Disjuntor 24V 24V 24V 24V 24V

P102903 70   Amp Disjuntor   12V 12V

P100790 80   Amp Disjuntor  12V  12V 12V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V

P100791 135 Amp Disjuntor   12V  12V  12V  12V  12V  12V  12V  12V  12V  12V  12V

  

2. Seleccione o disjuntor/corta circuitos (recomendado)

Limitadores de corrente

P104335 Corrente económica de 8 -10 mm (5/16”-3/8”)

P104372 Corrente de lingueta alavancada amovível de 8 mm (5/16”)

P104373 Corrente de lingueta alavancada amovível de 10 mm (3/8”)

P104374 Corrente de lingueta alavancada amovível de 13 mm (1/2”)

P104358 Corrente de altura combinada de 8 mm/10 mm (5/16”-3/8”) 

P104359 Corrente de altura combinada de 10mm/13 mm (3/8”-1/2”)

Tornel da âncora

P104370 Corrente de carga de 750 kg em aço inoxidável de 6mm-8 mm (1/4”-5/16”) 

P104371 Corrente de carga de 1500 kg em aço inoxidável de 13 mm-10 mm (3/8”-1/2”) 

Tensores e amortecedores de corrente

SP3174 Corrente de gancho amortecedor de 6/7 mm (1/4”) 

SP3175 Corrente de gancho amortecedor de 8 mm (5/16”) 

SP3176 Corrente de gancho amortecedor de 10 mm (3/8”) 

P101100    Corrente ajustável de patola/tensor  de 13 mm (1/2”) 

Pegas de manivela

P103864 Guinchos curtos RC8, RC10 e RC12

P103865 Guinchos longos RC8, RC10 e RC12

Additional Anchoring Accessories Selection Guide Information

4. Seleccione o contador de cabo (quando necessário)

P102939 AA150 Conta voltas s/ controlo •* 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P102944 AA560 Conta voltas c/ controlo de guincho  •* 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P102945 AA570 Conta voltas c/ controlo de guincho •* 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P102994
AA730 controlo móvel com fios com  
Contador de Cabo

	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

P102981 AA710 Controlo Remoto com Contador de Cabo 	•* 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

5.  Seleccione kits de extensão de sensores p/conta corrente ou cablagens p/interruptores c/conta corrente (conforme necessário)

SP4154 2m (6.5 ft) cabo de instalação dupla 
com cabo de ligação

	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

SP4156 6.5 m (21 ft) 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

SP4157 15 m (49 ft) 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

SP4153 20 m (65 ft) 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

SP4155 Ligação instalação dupla “T” 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

SP4192 Adaptador (para ligar 2 cabos) 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

A Maxwell fornece com cada guincho ou cabrestante um manual completo de instalação e manutenção. Este guia passo a passo claro e detalhado, fornece-lhe a informação sobre 

como e onde instalar o guincho. As sugestões, conselhos práticos e precauções fornecem uma sólida base para a sua utilização e manutenção.

Uma boa instalação poderá marcar a diferença entre o seu guincho funcionar como deveria ou acabar por lhe causar problemas. Leia atentamente o Manual do Proprietário antes 

de instalar e utilizar o seu guincho. Orientações simples e conselhos fáceis tais como lubrificar os cones da embraiagem utilizando produtos tais como CRC™ no motor e nos 

terminais eléctricos, ou acomodar o guincho no convés com um vedante de alta qualidade naval para garantir que os seus produtos Maxwell Marine durem muitos anos sem problemas 

de utilização. Se tiver dúvidas, contacte o seu distribuidor Maxwell mais próximo.

Âncoras MAXSET

A Maxwell Marine oferece uma garantia limitada de três anos em todos os guinchos, cabrestantes e acessórios para uso em barcos de lazer (com excepção do 

AnchorMax que tem uma garantia de dois anos) e um ano de garantia limitada para os sistemas utilizados em barcos comerciais ou de aluguer. A garantia, a 

manutenção e as peças estão disponíveis em todo o mundo. 

Entre em contacto com a sua oficina Maxwell Marine mais próxima ou consulte a página da Internet da Maxwell Marine: 

www.maxwellmarine.com onde encontrará uma lista completa de centros de manutenção, agentes e distribuidores.

Três anos de garantia Maxwell

www.maxwellmarine.com

Acabamento acetinado Acabamento polido Peso da âncora
P105070 P105069 4kg/9lbs
P105055 P105000 6kg/13lbs
P105056 P105001 10kg/22lbs
P105057 P105002 16kg/35lbs
P105058 P105003 20kg/44lbs
P105059 P105004 25kg/55lbs
P105067 P105005 30kg/66lbs
P105068 P105006 40kg/88lbs

MAXCLAW Anchors
P105060  5kg/11lbs
P105061  7.5kg/17lbs
P105062   10kg/22lbs
P105063   15kg/33lbs
P105064   20kg/44lbs
P105065  30kg/66lbs
P105066  40kg/88lbs

 
Aço inoxidável Galvanizado Peso da âncora
P105070 P105069 4kg/9lbs
P105055 P105000 6kg/13lbs
P105056 P105001 10kg/22lbs
P105057 P105002 16kg/35lbs
P105058 P105003 20kg/44lbs
P105059 P105004 25kg/55lbs
P105067 P105005 30kg/66lbs

P105068 P105006 40kg/88lbs

Rolos de proa

P104330 #1 Corrente articulada até 8 mm (5/16”)

P104331 #2 Corrente articulada até 13 mm (1/2”)

P104332 #1 Corrente fixa até 8 mm (5/16”)

P104333 #2 Corrente fixa até 8 mm (5/16”)

P104334 #3 Corrente fixa até 13 mm (1/2”)

P104340 Corrente extensível articulada até 13 mm (1/2”)

P104374 Corrente fixa com argola de âncora até 13mm (1/2”)

Rolos de proa MAXSET
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Guinchos e Cabrestantes de super iates

Desde há quatro décadas que a Maxwell Marine tem vindo a fornecer 

soluções de ancoragem para o mercado náutico global. A indústria de 

super iates coloca desafios únicos. Qualidade, confiança e estilo são 

um ponto obrigatório. Os proprietários dependem do equipamento mais 

sofisticado a bordo das suas luxuosas embarcações para que possam 

navegar com segurança pelo mundo ou viajar nos seus barcos-casa. 

A Maxwell Marine tornou-se o fabricante de referência em muitos dos 

super iates mundiais.

O	século	XXI	apresentou	à	Maxwell	Marine	novas	oportunidades	e	desafios.	

Super iates maiores significa guinchos e equipamento de manuseamento 

de âncora maiores. Em Resposta, a Maxwell continuou a desenvolver e 

a	expandir	os	seus	guinchos	para	super	iates	série	“SY”	bastante	bem	

sucedidos. Complementado por um novo e inovador dispositivo de controlo. 

Tais	como	Rolo-Bujão-Tensor,	Compressor-Rolo-Tensor	e	Rolo-Tubo	de	

Corrente integrados, a Maxwell ao encontro dos pedidos para um completo 

e integrado conjunto de ancoragem para Mega-iates.

Todos os produtos para super iates são fabricados conforme os requisitos 

internacionais	da	ISO9001	e	encontram-se	ao	abrigo	da	norma	CE	Europeia. 

Os produtos Maxwell são, e podem ser, certificados pelas mais importantes 

Sociedades	de	classificação	tais	como	Lloyds,	DNV,	ABS,	BV,	etv.

Para mais informações sobre a vasta gama da Maxwell Marine De produtos 

serviços	para	super	iates,	consulte	o	seu	Novo	catálogo	Superyacht	

e guia de informação ou visite www.maxwellmarine.com ou contacte: 

superyacht@maxwellmarine.com.

VWC6000 
Hidráulico com 
travão
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NOVO

O	SY38	é	o	último	guincho	Maxwell	da	

série SY para super iates; desenvolvido 

para	corrente	de	38	milímetros	e	adequado 

para navios com comprimento até cerca de 

100 metros. A série SY permite à Maxwell 

oferecer um guincho altamente competitivo, 

de alta qualidade, sem que seja sub ou 

sobre dimensionado, forte e fiável. 

Mais uma vez a Maxwell quebrou mais 

uma vez a fronteira da inovação ao ter 

desenvolvido e construído guinchos 

maiores e mais fortes de modo a responder 

à necessidade dos super e mega iates.

SY38
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SOBRE SISTEMAS DE ANCORAGEM

Durante mais de quatro décadas, o nome Maxwell tem sido sinónimo dos mais altos padrões de excelência em engenharia naval. Fornecendo soluções superiores de ancoragem para de 
barcos recreio, super-iates e embarcações comerciais, a Maxwell ganhou uma reputação global sem comprometer a qualidade. Uma reputação construída tendo como base a investigação 
e desenvolvimento contínuos, na inovação do design e no compromisso com o estilo sem paralelo na indústria.

A Maxwell tornou-se líder no sector, analisando as necessidades das embarcações a nível mundial e produzindo equipamentos que excedem largamente as expectativas dos clientes. 

A Maxwell Marine passou por um período de expansão e de alargamento de horizontes.Como uma empresa reputada no cumprimento da promessa de Excelência de Ancoragem, a 
Maxwell Marine continua a proporcionar uma gama de produtos cada vez mais ampla. A Maxwell Marine é representada por uma forte rede de distribuição internacional, um historial 
irrepreensível e um portfólio de produtos que se encontram em muitos dos melhores e mais admirados barcos no mundo inteiro. A qualidade dos produtos da Maxwell Marine e o seu 
desempenho como empresa é garantida pela sua certificação sob os rigorosos requisitos das normas ISO9001 e CE. Além da sua sede em Auckland, Nova Zelândia, a Maxwell Marine tem 
uma filial chamada Maxwell América LLC, com sede em Maryland, EUA. A Austrália é servida por um centro de vendas e de distribuição Maxwell em Queensland. A Europa, Médio Oriente 
e África estão agora a ser servidas por um centro de vendas e de distribuição dedicado com base em Schiedam, Holanda. Uma extensa rede de vendas e de serviços apoiam estes centros 
principais.

Quando se trata de proteger o seu investimento, uma das decisões mais importantes que irá tomar é seleccionar o guincho mais adequado para o seu barco. Um guincho muito pequeno 
para a função, não só é insuficiente quando as situações se tornam difíceis, como em última análise, pode comprometer a segurança do barco e da tripulação. Escolher o guincho 
adequado é fundamental para estar tranquilo e para uma navegação segura. Na página seguinte pode observar o mapa e o guia para seleccionar o guincho adequado.

Os guinchos eléctricos cumprem os requisitos EMC.

1. Evite possíveis danos no seu guincho lubrificando os cones da embraiagem. Isto deve ser feito a 
cada 6 meses ou pelo menos uma vez por ano, dependendo da utilização. O manual fornecido com o 
guincho tem instruções completas e esquema de manutenção.

2.  Verifique o nível de óleo na caixa redutora do seu guincho. O óleo deve estar a meio quando visto 
através do copo de verificação. Substitua os vedantes em cada três anos, dependendo do uso. 
Verifique no manual o esquema de manutenção completa. 

3.  Para evitar problemas eléctricos com o seu guincho, verifique e aperte as ligações dos cabos no 
motor, no solenóide e na botoneira. Verifique também a abrasão nos cabos de modo a prevenir curto 
circuitos.

4.  Os encravamentos nos guinchos podem ser causados pelas uniões mecânicas. Verifique as uniões 
e os cabos, no que respeita a possíveis danos. Caso as uniões apresentem desgaste, substitua 
as uniões ou os cabos na extremidade oposta da linha para a corrente. Esta, normalmente não se 
desgasta. 

5. Com o tempo, as tampas plásticas dos interruptores de pé podem descolorar ou partir. O seu agente 
local Maxwell pode-lhe fornecer capas de substituição. 

6. Previna problemas indesejados com seu guincho, lavando os componentes acima do convés com 
água doce. Isto é aplicável, tanto para embarcações que navegam em água doce como para água 
salgada, sendo abordado no capítulo do plano de manutenção do manual do seu guincho.

7. Lave	 os	 componentes	 da	 zona	 não	 coberta	 do	 convés	 do	 seu	 guincho	 com	 água	 potável	
após cada utilização. Os componentes da zona coberta do convés devem ser regularmente 
inspeccionados e limpos para evitar a acumulação de depósitos de sal.

8. Para evitar problemas eléctricos, verifique o aperto de todas as ligações uma vez por ano. 
Limpe	 e	 aplique	 um	 spray	 de	 protecção	 no	motor	 e	 nas	 ligações	 eléctricas	 para	 prevenir	 a	
corrosão. 

9. Verifique se a amarra da âncora está desgastada/corroída e substitua se for necessário. Em 
todos os guinchos de cabo/corrente, deve ser dada especial atenção à junção entre o cabo 
e a corrente e às ligações entre a corrente/destorcedor e a manilha/âncora. Se a corda ficar 
endurecida devido a depósitos de sal, pode ser amolecida pela imersão durante a noite em 
água potável e em amaciador de tecidos. 

10. Tal como acontece com qualquer máquina, certifique-se de que as roupas, dedos das mãos e 
dos pés, etc, são mantidos afastados do guincho enquanto está a ser operado.

Conselhos
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V-QUIPMENT
•	 Alta	qualidade	e	fiabilidade
•	 Complementar	aos	sistemas	da	VETUS
•	 Com	preços	atractivos
•	 3	Anos	de	garantia

O	melhor	equipamento	para	o	seu	barco!

muitos novos 
produtos!
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Conforto

FLIP-UP

FLIP-UP

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Queen
Assentos	rebatíveis	para	embarcações.	A	parte	frontal	pode	ser	
dobrada	para	cima	de	modo	a	ficar	numa	posição	hirta.
Cores	disponíveis:
•	 Branco	
•	Azul-escuro

Fornecido	sem	pedestal.
Só	para	pedestais	com	sistema	deslizante.	
Use	a	cobertura	para	bancos	CCDS	ou	CCSB	para	manter	o	seu	
banco	limpo.

King
Banco	confortável	de	recolher.	A	parte	frontal	pode	ser	recolhida	
para	que	possa	comandar	o	barco	em	pé.	Fornecido	com	descanso	
de	cabeça	confortável.	
Cores	disponíveis:
•	 Branco	com	costuras	azuis-escuras
•	Azul-escuro	com	costuras	brancas

Fornecido	sem	pedestal.	Só	para	pedestais	com	sistema	deslizante.
Use	a	cobertura	para	bancos	CCDS	ou	CCSB	para	manter	o	seu	
banco	limpo.

Cadeiras para barcos

Commander
Cadeira	de	luxo	com	excelente	apoio.	A	parte	frontal	pode	ser	
dobrada	para	pilotagem	numa	posição	erecta.	
Cores	disponíveis:	
•	 Branco	
•	Azul-escuro	

Fornecido	sem	pedestal.
Adaptável	apenas	a	pedestais	com	sistema	deslizante.
Use	a	cobertura	para	bancos	CCDS	ou	CCSB	para	manter	o	seu	
banco	limpo.

FLIP-UP

Os	assentos	são	fornecidos	sem	pedestal.	Encontre	o	pedestal	da	sua	
escolha	nas	páginas	325	a	327.	As	configurações	de	furos	(R	ou	S)		
nas	tabelas	de	especificações	do	assento	e	do	pedestal	devem	corresponder.	Consulte	a	tabela	à	direita	para	as	dimensões	da	
configuração	de	furos.
Cores	RAL	equivalentes:	Branco	9002,	Azul-escuro	5013,	Creme	83090,	Preto	9011,	Cinzento-escuro	7043,	Cinzento-claro	7004.

Qual pedestal?

Todos	os	assentos	e	bancos	nesta	faixa	são	acabados	em	skai	isento	
de	manutenção,	impermeável	e	resistente	aos	UV,	o	que	o	torna	
ideal	para	uso	marítimo.	O	skai	também	pode	ser	encomendado	em	
rolos	de	5	metros	para	combinar	o	interior	completo	do	barco	com	
os	seus	assentos	do	barco.	Consulte	a	página	324	para	obter	mais	
informações.	

Dimensões do assento Configuração de furos (roscados)

D1 D2 H1 H2 W1 W2 ØT Configuração de furos

684 475 700 605 630 415 720 R

D1 D2 H1 H2 W1 W2 ØT Configuração de furos

715 490 600 510 560 460 800 R

D1 D2 H1 H2 W1 W2 ØT Configuração de furos

720 490 620 500 570 450 800 R

novo

novo

(para sistemas 
deslizantes)

(para sistemas 
giratórios)
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CHFAsB

CHFAsW CHFAsC

CHCAsW

CHsAiLBCHsAiLW

Conforto

Dimensões (mm)

skipper
Cadeira	leme	clássico	com	o	braço	confortável	descansa.
Armação	em	alumínio	anodizado.	Cores	disponíveis:	
•	 Branco	

Fornecido	sem	pedestal.	
Fits	all	pedestals
Use	a	cobertura	para	bancos	CCDS	ou	CCSB	para	manter	o	seu	
banco	limpo.

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

master
Assento	de	alta	qualidade	com	apoios	para	braços.	
Estrutura	em	aço	inox	(304).	
Cores	disponíveis:	
•	 Branco	
•	Azul-escuro	
•	 Creme	

Fornecido	sem	pedestal.
Só	para	pedestais	com	sistema	deslizante
Use	a	cobertura	para	bancos	CCMB	para	manter	o	seu	banco	
limpo.

sailor
Assento	do	leme	com	apoio	de	braços.	Armação	em	alumínio	
anodizado.	
Cores	disponíveis:	
•	 Branco	
•	Azul-escuro	

Fornecido	sem	pedestal.
Adaptável	a	todos	os	pedestais.
Use	a	cobertura	para	bancos	CCDS	ou	CCSB	para	manter	o	
seu	banco	limpo.

D1 D2 H1 H2 W1 W2 ØT Configuração de furos

590 420 535 415 680 430 680 R / S

D1 D2 H1 H2 W1 W2 ØT Configuração de furos

600 440 620 540 570 635 700 R / S

D1 D2 H1 H2 W1 W2 ØT Configuração de furos

690 500 630 510 580 500 760 R

novo



322 Want to know more? Visit www.vetus.com

D²

D¹

H²
H¹

W¹
W²

ØT

 

127

12
7

 

 300

S=

R=

CHsportWB

CHdrivEW

CHsportW

CAptsEAt2

Conforto

pilot
Assento	desportivo	com	um	excelente	apoio	lateral.	A	parte	
frontal	pode	ser	dobrada	para	pilotagem	numa	posição	erecta.	
Cores	disponíveis:	
•	 Branco	
•	 Branco	com	preto	

Fornecido	sem	pedestal.
Adaptável	apenas	a	pedestais	com	sistema	deslizante.
Use	a	cobertura	para	bancos	CCDS	ou	CCSB	para	manter	o	seu	
banco	limpo.

FLIP-UP

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

driver
Assento	desportivo	com	um	excelente	apoio	lateral.		
Design	moderno.	
Cores	disponíveis:	
•	 Branco	

Fornecido	sem	pedestal.
Adaptável	apenas	a	pedestais	com	sistema	deslizante.
Use	a	cobertura	para	bancos	CCDS	ou	CCSB	para	manter	o	seu	
banco	limpo.

Dimensões (mm)

Captain
A	chegada	da	muito	apreciada	cadeira	Captain	com	uma	relação	
preço	qualidade	excelente.	Inclui	almofadas.	
Cores	disponíveis:	
•	 Branco,	igual	ao	RAL	9002	

Fornecido	sem	pedestal.	Só	para	pedestais	deslizantes.
Use	a	cobertura	para	bancos	CCDS	ou	CCSB	para	manter	o	seu	
banco	limpo.

D1 D2 H1 H2 W1 W2 ØT Configuração de furos

670 475 600 510 500 403 720 R

D1 D2 H1 H2 W1 W2 ØT Configuração de furos

640 450 600 510 520 405 670 R

D1 D2 H1 H2 W1 W2 ØT Configuração de furos

485 430 500 450 530 430 530 R

Dimensões do assento Configuração de furos (roscados)

novo

novo

(para sistemas 
deslizantes)

(para sistemas 
giratórios)

Cadeiras para barcos

Os	assentos	são	fornecidos	sem	pedestal.	Encontre	o	pedestal	da	sua	
escolha	nas	páginas	325	a	327.	As	configurações	de	furos	(R	ou	S)		
nas	tabelas	de	especificações	do	assento	e	do	pedestal	devem	corresponder.	Consulte	a	tabela	à	direita	para	as	dimensões	da	
configuração	de	furos.
Cores	RAL	equivalentes:	Branco	9002,	Azul-escuro	5013,	Creme	83090,	Preto	9011,	Cinzento-escuro	7043,	Cinzento-claro	7004.

Qual pedestal?

Todos	os	assentos	e	bancos	nesta	faixa	são	acabados	em	skai	isento	
de	manutenção,	impermeável	e	resistente	aos	UV,	o	que	o	torna	
ideal	para	uso	marítimo.	O	skai	também	pode	ser	encomendado	em	
rolos	de	5	metros	para	combinar	o	interior	completo	do	barco	com	
os	seus	assentos	do	barco.	Consulte	a	página	324	para	obter	mais	
informações.	
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dCHFsBdCHFsW

CHFsW

CHFsWW CHFsBW

CHFsB

CHFsL CHFsd

CHCW

CHCBWB

CHCs

CHCG

First Class
Assento	duplo	de	luxo	confortável	com	encosto	rebatível.	
Dobradiças	em	alumínio	anodizado.

Cores	disponíveis:		
•	 Branco	com	costuras	azuis	
•	 Azul-escuro	com	costuras	brancas

Fornecido	sem	pedestal.	
Adaptável	a	dois	pedestais	(com	ou	sem	deslizante).

First mate
Assento	de	luxo	confortável	com	encosto	rebatível.	
Dobradiças	em	alumínio	anodizado.
Cores	disponíveis:		
•	 Branco	com	costuras	azuis	
•	 Azul-escuro	com	costuras	brancas
•	 Cinzento-claro	com	costuras	em	cinzento-escuro	
•	 Cinzento-escuro	com	costuras	em	cinzento-claro

Fornecido	sem	pedestal.	
Adaptável	a	todos	os	pedestais.

Crew
Cadeira	de	luxo,	de	baixo	peso	com	costas	rebatíveis.	
Com	e	sem	almofadas.	
Cores	disponíveis:			
•	 Branco	
•	 Branco	com	forro	em	azul	
•	 Cinzento			

Fornecido	sem	pedestal.	
Só	para	pedestais	fixos.

Conforto

Fisherman
Assento	clássico	com	encosto	rebatível.	Dobradiças	em	
alumínio	anodizado.

Cores	disponíveis:		
•	 Branco	com	costuras	azuis	
•	 Azul-escuro	com	costuras	brancas

Fornecido	sem	pedestal.	
Adaptável	a	todos	os	pedestais.

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

D1 D2 H1 H2 W1 W2 ØT Configuração de furos

482 435 435 405 470 470 630 S

D1 D2 H1 H2 W1 W2 ØT Configuração de furos

480 350 450 360 400 400 575 R / S

D1 D2 H1 H2 W1 W2 ØT Configuração de furos

480 350 450 360 900 900 - 2xR / 2xS

D1 D2 H1 H2 W1 W2 ØT Configuração de furos

480 350 450 360 400 400 575 R / S
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CHtBsW CHtBsB

dCHtBsW dCHtBsB

Cu4050BG

Cu4060BG

CCsBCCds CCmB

CHsKAi..

Ferry
Assento	com	encosto	móvel	de	dupla	face.	Dobradiças	em	
alumínio	anodizado.	Cores	disponíveis:		
•	 Branco	com	costuras	azuis	
•	 Azul-escuro	com	costuras	brancas
Fornecido	sem	pedestal.	Adaptável	a	todos	os	pedestais.

Ferry Bench
Assento	duplo	com	encosto	móvel	de	dupla	face.	Dobradiças	em	
alumínio	anodizado.
Cores	disponíveis:		
•	 Branco,	igual	ao	RAL	9002.	Com	costuras	azuis	
•	 Azul-escuro,	igual	ao	RAL	5013.	Com	costuras	brancas

Fornecido	sem	pedestal.	Adaptável	em	dois	pedestais	
(com	ou	sem	sistema	deslizante).

Cobertura para bancos
Para	proteger	e	manter	o	seu	banco	seco	e	limpo.	Feito	de	nylon	
com	revestimento	em	PU.
Para	proteger	e	manter	o	seu	banco	limpo.	Adequado	para	todos	
os	tipos	de	bancos.	
Cores	disponíveis:		
•	 Azul
•	 Prateado

Almofadas para embarcações
Almofadas	confortáveis	para	barcos,	com	velcro	dos	dois	lados	de	
modo	a	permitir	a	adaptação	de	duas	almofadas.		
Cores	disponíveis:	•	Azul	com	risca	branca

Conforto

Tipo	CCMB	para	cadeira	‘Master’	(CHFASB/W),	disponível	em:
•	Azul

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

skai de grau marítimo
Isento	de	manutenção,	impermeável	e	resistente	aos	UV,	o	que	o	
torna	ideal	para	uso	marítimo.	Em	rolos	de	5	metros	para	combinar	
o	interior	completo	do	barco	com	os	seus	assentos	do	barco.	

Especificações  (dimensões in mm)

D1 D2 H1 H2 W1 W2 ØT Configuração de furos

570 375 460 380 420 420 706 R / S

D1 D2 H1 H2 W1 W2 ØT Configuração de furos

570 375 460 380 900 900 - 2xR / 2xS

D H W

500 830 640

D H W

580 700 580

Tipo D H W

CU4050BG 400 50 500

CU4060BG 400 50 600

Tipo Cor Código RAL Comprimento do rolo Largura

CHSKAIW Branco 9002 5.000 1.370

CHSKAIB Azul-escuro 5013 5.000 1.370

CHSKAIC Creme 83090 5.000 1.370

novo
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Conforto

pedestais com amortecedor a gás
Para	um	conforto	óptimo.	O	pedestal	de	alumínio	ajustável	
em	altura	com	sistema	deslizante	(360º).	Base	polida.																		

pedestais
Os	pedestais	são	fabricados	em	alumínio	de	alta	qualidade	
e	são	rotativos	no	topo	(360º).	Os	pedestais	a	gás	ajustáveis	
são	operados	com	uma	alavanca.	Os	pedestais	ajustáveis	
manualmente	têm	um	pino	com	uma	posição	de	bloqueio	a	cada	
25	mm	e	um	botão	de	aperto	para	uma	segurança	completa.	
O	mecanismo	de	deslizamento	pode	ser	movido	através	de	
135	milímetros	no	total	e	bloqueado	numa	de	sete	posições.	

pedestais manualmente ajustáveis 
com sistema deslizante
Pedestais	de	alumínio	ajustáveis	em	altura	com	sistema	
deslizante	(360º).	Base	polida.

pedestais manualmente ajustáveis
Pedestal	de	alumínio	ajustável	em	altura	com	sistema	
deslizante	(360º).	Base	anodizada.

Especificações  (dimensões em mm)

Especificações  (dimensões em mm)

Especificações  (dimensões em mm)

pedestal de altura fixa
Com	sistema	giratório	360º,	disponível	com	ou	sem	sistema	
deslizante.	Base	anodizada.

Especificações  (dimensões em mm)

Tipo Altura (A) Configuração 
de furos

Pedestal Ø 
(D1 / D2)

Base Ø (D3)

PCG3040 300 - 400 R / S 73 / 87 228

PCG3547 350 - 470 R / S 73 / 87 305

PCG4363 435 - 605 R / S 73 / 87 305

Dimensões do pedestal Configuração de furos

Tipo Altura (A) Configuração 
de furos

Pedestal Ø 
(D1 / D2)

Base Ø (D3)

PCMS3040 300 - 400 R / S 73 / 87 228

PCMS3547 350 - 470 R / S 73 / 87 305

PCMS4363 435 - 635 R / S 73 / 87 305

Tipo Altura (A) Configuração 
de furos

Pedestal Ø 
(D2)

Base Ø (D3)

PCM3040 300 - 400 S 73 228

PCM3547 350 - 470 S 73 228

PCM4363 435 - 635 S 73 228

Tipo Sistema 
deslizante

Altura (A) Configuração 
de furos

Pedestal Ø 
(D2)

Base Ø (D3)

PCFS33 Sim 330 R / S 73 228

PCF33 Não 330 S 73 228

PCFS45 Sim 457 R / S 73 228

PCF45 Não 457 S 73 228

novo

(para sistemas 
deslizantes)

(para sistemas 
giratórios)
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pCs15

rEstu

pC13

pCBs

pCBELL

pCB

pCBL

pCBr

sCu

Conforto

Base com sistema deslizante
Base	para	banco	com	sistema	deslizante.

sistema giratório com sistema deslizante
Sistema	giratório	360º	com	7	posições	de	bloqueio.

Base com sistema deslizante
Base	para	banco	com	sistema	deslizante.

Apoio para pés
Apoios	de	pé	em	alumínio	rotativos	e	retrácteis.	
Ao	encomendar	o	RESTU,	seleccione	também	o	adaptador	
correcto	para	adaptar	ao	seu	pedestal	abaixo:

pedestal em forma de sino
Pedestal	com	sistema	deslizante.	Manualmente	ajustável.

Base rotativa amovível
Base	giratória	360º	e	amovível		em	plástico	para	montagem	
directa.

Base de aço inoxidável rotativa
Base	giratória	360º	para	montagem	directa.	Feita	em	aço	
inoxidável.	

Base rotativa com posição de bloqueio
Base	rotativa	360º	com	7	posições	de	bloqueio.	Para	montagem	
directa.	Alumínio.

sistema deslizante
Assento	deslizável	para	montagem	directa.

Não é adaptável ao tipo PCR nem a pedestais PCQ.

Tipo Altura (A) Configuração de furos Pedestal Ø (D1) Base Ø (D3)

PCBELL 330 - 430 S 60 254

Tipo Altura (A) Configuração de furos Base Ø (D3)

PC13 134 S 228

Tipo Altura (A) Configuração de furos Base Ø (D3)

PCS15 153 R / S 228

Tipo Altura (A) Configuração de furos Base

PCBS 70 R / S S

Tipo Altura (A) Configuração de furos Base

PCB 55 S S

Tipo Altura (A) Configuração de furos Base

PCBL 51 S S

Tipo Altura (A) Configuração de furos Base

SCU 70 R + S S

Tipo Descrição Para o pedestal Ø Adaptável ao pedestal do tipo

RESTU Apoio para pés 80 e 100 Tipos da VETUS mais antigos

RESTU73 Adaptador
para o RESTU

73 PCM, PCF

RESTU87 87 PCMS, PCG

Tipo Altura (A) Configuração de furos Base

PCBR 23 S S

novo

novo

novo
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pCrs38pCr38 pCrQ38 pCrQ33 pCrBAsE

pCQG5774..

pCQsWiv

pCQF...

pCQBAsE..

Conforto

pedestais de assento da série de posicionamento rápido 
Os	pedestais	na	série	de	posicionamento	rápido	são	especialmente	adequados	para	aplicações	em	que	são	
utilizadas	várias	posições	sentadas,	como	por	exemplo	em	embarcações	de	pesca.	Existem	dois	sistemas	de	
posicionamento:	um	sistema	de	clique	muito	rápido	e	um	sistema	de	rosca	mais	resistente.	Os	componentes	
que	formam	um	pedestal	completo	podem	ser	encomendados	em	separado	para	oferecer	grande	flexibilidade	
na	configuração	dos	assentos.	Certifique-se	de	que	encomenda	o	sistema	giratório,	pé	e	base	para	completar	o	
pedestal.	Os	pedestais	de	desengate	rápido	encaixam	em	assentos	com	a	configuração	de	furos	tipo	S.	

pCQG5774..

pés ajustáveis a gás da série de 
posicionamento rápido
Disponíveis	com	clique	ou	ligação	roscada.	Sistema	giratório	
360º	incluído.		
Especificações (dimensões em mm)

pCQsWiv

sistema giratório da série de posicionamento rápido
Sistema	giratório	de	montagem	em	assento	com	mola.	
Ângulo	de	3º.
Especificações

pCQF...

série de posicionamento rápido de pés 
de altura fixa
Disponível	com	clique	ou	ligação	roscada.		
Alumínio	anodizado.
Especificações (dimensões em mm)

Tipo Tipo de ligação Dimensões da base Profundidade 
de recuo

Furo Ø

PCQBASEC Clique 174 x 174 60 55

PCQBASET Roscada 174 x 174 90 55

placas de base da série de posicionamento rápido

pCQBAsE..

Tipo Ligação Configuração de furos

PCQSWIV Clique S

Aço inoxidável. Especificações (dimensões em mm)

Tipo Ligação 
da base

Altura (A) Pedestal Ø

PCQF28C Clique 280 45

PCQF28T Roscada 280 45

PCQF33C Clique 330 45

PCQF33T Roscada 330 45

PCQF38C Clique 380 45

PCQF38T Roscada 380 45

pCrs38pCr38

pedestal de altura fixa
Com	sistema	giratório	360º	e	base	anodizada	de	encaixe.	
A	base	e	pedestal	encaixam	nos	sistemas	similares	
vulgarmente	utilizados	no	mercado.
Especificações (dimensões em mm)

pedestais amovíveis

Este	pedestal	ajustável	contém	peças	de	aço	cromado,	
portanto	não	se	aconselha	a	utilização	em	água	salgada.

pCrQ38

Tipo Sistema giratório
(configuração de 

furos)

Altura 
(A)

Pedestal Ø 
(D2)

Base Ø 
(D3)

Profundidade
de recuo

Furo  Ø

PCR38 Sistema giratório (S) 380 60 228 70 90

PCRS38 Sistema deslizante (R) 380 60 228 70 90

PCRQ33 Posicionamento 
rápido (S)

330 60 228 70 90

PCRQ38 380 60 228 70 90
pCrQ33 pCrBAsE

Exemplo

Tipo Descrição Para o pedestal Ø Adaptável ao pedestal do tipo

RESTU Apoio para pés 80 e 100 Tipos da VETUS mais antigos

RESTU73 Adaptador
para o RESTU

73 PCM, PCF

RESTU87 87 PCMS, PCG

Tipo Ligação da base Altura (A) Pedestal Ø Configuração 
de furos

PCQG5774C Clique 570 - 740 45 S

PCQG5774T Roscada 570 - 740 45 S

novo

novo

novo

novo

novo
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tpm5070

ptr68

ptF68

pttr68

pttF68

pCms2969 pt68

tBr tBF

ps68

ptt5070

Ø228

MAX.690
MIN.295

Ø50

Ø60

Ø73

127127
182 182

Especificações (dimensões em mm)

Especificações (dimensões em mm)

Conforto

mesas ajustáveis em altura
Amovível	a	partir	da	base.	A	ligação	aparafusada	assegura	uma	
mesa	muito	estável.	Pedestal	polido,	base	anodizada.

mesa amovível
Amovível	a	partir	da	base.	A	ligação	aparafusada	assegura	uma	
mesa	muito	estável.	Alumínio	anodizado.

mesa de desengate rápido
Fácil	de	colocar	e	remover	devido	à	ligação	rebaixada	à	base.	
Alumínio	anodizado.

pedestal telescópico
Pedestal	de	mesa	de	altura	ajustável,	duasposições.	Alumínio	
anodizado.		

pedestal amovível
Altura	fixa,	com	placa	de	ligação	aparafusada.	Base	anodizada.

pedestal amovível
Altura	fixa,	com	ligação	rebaixada	de	remoção	rápida.
Alumínio	anodizado.	

mesas para embarcações
Todos	os	tampos	para	mesas	têm	4	bases	para	copos	incorporadas.	Os	pedestais	para	as	mesas	são	fabricados	em	alumínio	e	são	
fornecidos	com	base	e	sistema	para	ligar	à	mesa.	Os	sistemas	de	bloqueio	exclusivos	sobre	a	base	roscada	asseguram	uma	mesa	estável.	
Bases	individuais	tornam	possível	ter	a	mesa	no	seu	barco	em	várias	posições.

pedestais para mesas

Especificações (dimensões em mm)

Base extra
Alumínio	anodizado.	

Especificações (dimensões em mm)

Especificações (dimensões em mm)

Especificações (dimensões em mm)

Especificações (dimensões em mm)

Tipo Tampo Altura Base Ø Carga máx. (kg)

PTT5070 Oval, 450 x 760 500 - 700 178 22

TPM5070 Redondo, Ø 600 500 - 700 178 22

Tipo Tampo Altura Base Ø Carga máx. (kg)

PTTF68 Oval, 450 x 760 685 178 22

PTF68 Redondo, Ø 600 685 178 22

Tipo Tampo Altura Base Ø Profundidade 
de recuo

Furo Ø Carga máx. 
(kg)

PTTR68 Oval, 450 x 760 685 171 50 70 22

PTR68 Redondo, Ø 600 685 171 50 70 22

Tipo Altura Base Ø

PCMS2969 295 - 690 228

Tipo Altura Base Ø Profundidade 
de recuo

Furo Ø

PS68 685 171 50 70

Tipo Altura Base Ø

PT68 685 178

Tipo Ligação Base Ø Profundidade 
de recuo

Furo Ø

TBR Screw down 178 - -

TBF Countersunk 171 50 70
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HornpB

m12

tn12

H12

t12

C12

m24

tn24

Buzinas eléctricas de luxo
Buzinas	eléctricas	de	luxo	elegantes.	Buzina	fabricada	em	
latão	cromado,	apoios	de	montagem	em	aço	inox.	Disponível	
em	12	ou	24	V	e	de	tom	alto	e/ou	baixo.	Fornecido	com	relé.

Buzinas eléctricas compactas
Buzinas	eléctricas	compactas	de	luxo.	Buzina	fabricada	em	
ABS	cromado	e	aço	inox.	Disponível	em	12	ou	24	V	e	tom	
alto	e/ou	tom	baixo.	Fornecido	com	relé.

interruptor para buzina marítima
O	botão	pode	operar	buzinas	marítimas,	com	um
consumo	de	corrente	máxima	de15	A.	Apropriado
para	instalações	eléctricas	de	12	e	24	Volt	D.C.

Especificações
•	Diâmetro	de	recorte:	Ø	31	mm
•	Dimensões	externas:	Ø	38	mm
•	 Estanque	a	IP67

Buzinas eléctricas
Buzinas	eléctricas.	Aço	inox.	Disponível	em	12	V	com	tom	
baixo	ou	alto/baixo:

Buzinas

Equipamento para convés

Buzinas eléctricas incorporadas
Buzinas	eléctricas	para	incorporar.	Exterior	em	plástico,	
diafragma	em	aço	inox.	Disponível	em	12	V.	Inclui	cobertura	
ABS	em	branco,	preto	ou	cromado.

Especificações

Buzinas eléctricas compactas
Buzinas	eléctricas.	Aço	inoxidável	(AISI	316).
Disponível	em	12	Volt.

Especificações

Especificações

Especificações

Tipo Ligação Base Ø Profundidade 
de recuo

Furo Ø

TBR Screw down 178 - -

TBF Countersunk 171 50 70

Tipo Buzinas Tom Vol. Comprimento Altura Largura

C12D 2 Alto + baixo 110 dB 205 mm 56 mm 85 mm

C12L 1 Baixo 110 dB 83 mm 56 mm 104 mm

Tipo Buzinas Tom Vol. Comprimento Altura Largura

H12D 2 Alto + baixo 115 dB 465 mm 125 mm 100 mm

H12L 1 Baixo 115 dB 465 mm 125 mm 200 mm

Vol. Comprimento da capa Altura da capa Profundidade integrada

110 dB 470 mm 115 mm 95 mm

Tipo Buzinas Tom Freq. Vol. Comprimento Altura Largura

TN..D 2 Ambos Ambos 112 dB 79 mm 90 mm 160 mm

TN..L 1 Baixo 410 Hz 109 dB 79 mm 90 mm 80 mm

TN..H 1 Alto 500 Hz 109 dB 79 mm 90 mm 80 mm

Tipo Buzinas Tom Freq. Vol. Comprimento Altura Largura

M..D 2 Ambos Ambos 114 dB 470 mm 115 mm 195 mm

M..L 1 Baixo 320 Hz 112 dB 470 mm 115 mm 95 mm

M..H 1 Alto 370 Hz 112 dB 400 mm 115 mm 95 mm

novo

Especificações
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uBoLt

sLFB3

sLFm4sLFm3

sLt4sLt3

sLF4sLF3

sLFB4

piJp

stEun

Gancho
Este	gancho	pode	ser	montado	na	popa	do	barco.

Escadas telescópicas
Aço	inoxidável	(AISI	316).	Disponível	com	3	ou	4	degraus.	
Com	pega	de	plástico.	

Escada articulada com arcos
Aço	inoxidável	(AISI	316).	Disponível	com	3	ou	4	degraus	com	
pega	de	plástico.	

Escadas articuladas com degraus em mogno
Aço	inoxidável	(AISI	316).	Disponível	com	3	ou	4	degraus.	
	
Especificações (dimensões em mm)

Especificações (dimensões em mm)

Especificações (dimensões em mm)

Equipamento para convés

Escadas de acesso
Todas	as	escadas	de	aço	inoxidável	são	feitas	em	aço	inoxidável	polido	de	alto	brilho	(AISI	316).

pegas em aço inox (Aisi 316)
Disponível	em	Ø	20	mm	e	25	mm.	
O	tubo	encontra-se	disponível	ao	metro.		
As	pegas	devem	ser	encomendadas	à	parte.	

Corrimão (Aisi 316)

Tipo Degraus L 
(desdobrada)

L 
dobrada

Largura 
(c para c)

Tubo  Ø

SLFB3 3 665 375 228 22 

SLFB4 4 940 # 228 22 

Tipo Degraus L 
(desdobrada)

L 
dobrada

Largura 
(c para c)

Tubo  Ø

SLFM3 3 560 285 165 25 

SLFM4 4 755 480 165 25 

Tipo Degraus L 
(desdobrada)

L 
dobrada

Largura 
(c para c)

Tubo  Ø

SLT3 3 875 385 254 32 

SLT4 4 1150 400 254 32 

Tipo Degraus L 
(desdobrada)

L 
dobrada

Largura 
(c para c)

Tubo  Ø

SLF3 3 600 315 228 22 

SLF4 4 875 450 228 22 

Tipo Tubo Ø Espessura da 
parede

Comprimento 
máx. do tubo

PIJP 20 1,5 6000

PIJP25 25 1,5 6000

Comprimento Largura Rosca

170 (dos quais, olhal: 70 mm) 45 M8

novo

novo

novo

novo
Escadas articuladas
Aço	inoxidável	(AISI	316).	Disponível	com	3	ou	4	degraus.	
Com	pega	de	plástico.
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ACHiLZ

ACHiL090B

tAurus

ACHiL

BoLpin

A

B

C

D

Ø

E

A

B

D
E

C(1)

C(2)

stAnCH

stAnCHpr

stAnCHps

Equipamento para convés

Cunhos tipo tAurus
Todos	os	modelos	(excepto	o	TAURUS06	e	07)	são	cónicos	por	baixo	
para	que	os	parafusos	sejam	visíveis.	
Feito	de	aço	inoxidável	polido	de	alto	brilho	(AISI	316).

Feito	de	aço	inoxidável	polido	de	alto	brilho	(AISI	316).	Cunho	em	aço	
inox	tipo	ACHIL	para	soldar	directamente.	As	dimensões	são	similares	ao	
do	tipo	ACHIL.

Cunho	em	aço	inox	tipo	ACHIL	para	embarcações	pequenas,	apertado	
através	de	dois	parafusos	M8.
As	dimensões	são	semelhantes	ao	ACHIL090.	

Cunhos tipo ACHiL  

Cunho de amarração pequeno 
Com	pino	amovível	para	fixar	uma	corrente.	Aço	inox	(AISI	316).																																																																					

Cunhos e cabeços

Especificações (mm)

* SWL = carga de trabalho segura
** 4 furos num rectângulo, conforme dimensionados pelos furos D., são rebaixados a 90º.
*** 3 furos alinhados com 105 mm entre eles. Os furos são rebaixados a 90º.

* SWL = carga de trabalho segura
* * As dimensões da chapa de assentamento não são aplicáveis aos tipos de soldadura (ACHILZ)

Especificações (mm)

porta-bandeira em aço inox (Aisi 316)
Cónicas	com	dois	furos	para	cabo,	com	300	mm	de	espaçamento,	com	
excepção	do	modelo	de	450	mm	tem	um	furo.

Especificações
•	Diâmetro:	25	mm
•	 Comprimento:	450,	500,	550,	610	e	750	mm

Verificar	o	preçário	para	espaçamento	do	furo

Encaixes de apoio em aço inox (Aisi 316)
Ø	25	mm,	90°	rectas	ou	com	um	ângulo	de	6°.
Dimensões:	(CxLxA)	90	x	67	x	60	mm.

Tipo SWL* A B C D E

TAURUS01 575 kgf 140 50 89,5 x 30 47 2 x M8

TAURUS02 900 kgf 195 60 120,5 x 35 69 2 x M10

TAURUS03 1310 kgf 255 75 150 x 40 83 2 x M12

TAURUS04 2470 kgf 300 85 160 x 50 83 2 x M16

TAURUS05 2470 kgf 300 85 200 x 85 83 2 x M16

TAURUS06 2620 kgf 300 85 200 x 85 130 x 55 4 x Ø12,5

TAURUS07 3600 kgf 250 70 250 x 40 105 3 x Ø12,5

Tipo SWL* A B Ø C** D E

ACHIL080 620 kgf 120 90 40 80 x 65 52 4 x Ø6,5

ACHIL090 620 kgf 130 95 50 92 x 92 52 4 x Ø6,5

ACHIL110 1150 kgf 160 120 60 122 x 97 70 4 x Ø8,5

ACHIL130 1150 kgf 180 142 70 140 x 118 82 4 x Ø8,5

ACHIL150 1800 kgf 200 172 80 153 x 122 100 4 x Ø10,5

ACHIL160 2620 kgf 255 195 90 165 x 135 120 4 x Ø10,5

Altura Base

54 59 x 59
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HAro

trAp

poLY

rond4248stE4838

poLY3026

trAp5534

HAro5034

poLY3528

trAp6038

HAro6035

trAp7043

HAro5s

trAps5

poLY4031 poLY4s

verdugos, ideais para barcos em fibra

verdugos para barcos em aço

verdugos – perfis base
Todos	os	verdugos	VETUS,	têm	um	perfil	base	preto,	para	apertar	
ao	barco	através	de	porcas	ou	parafusos.	Os	tipo	HARO,	TRAP	e	
POLY	também	se	encontram	disponíveis	em	branco	(RAL	9003).	
Todos	os	perfis	e	os	frisos	só	se	encontram	disponíveis	em	rolos	
de	20	ou	30	metros.

verdugos - Frisos
Os	frisos	devem	ser	encomendados	separadamente,	podendo	ser	
facilmente	trocados.	Cores	disponíveis:		
STRIPR:	grená	RAL3004
STRIPB:	azul-cobalto	RAL5013
STRIPG:	cinzento	claro	RAL7035

verdugos – remates de acabamento
Os	remates	devem	ser	encomendados	separadamente	e	
encontram-se	disponíveis	em	branco,	preto	ou	em	aço	inox.	

Equipamento para convés

Consulte o preçário de modo a escolher a base, o friso e os 
remates de acabamento.

	
STRIPD:	cinzento-escuro	RAL9004
TRAP..S:	aço	inox	(AISI	316)	
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Z70Z50

Zn215

Z50

Z70

Holofotes de busca em aço 
inoxidável tipo Z

Luzes de navegação

Holofote de busca tipo Zn
As	lâmpadas	são	fornecidas	separadamente.				

Todas	as	luzes	de	navegação	são	fornecidas	sem	lâmpada.	De	modo	a	cumprir	os	requisitos	I.M.O.,	as	luzes	de	navegação	tipo	35	e	
tipo	55N	necessitam	de	uma	lâmpada	especial	aprovada	tipo	LAMP1225	ou	LAMP2425.	As	lâmpadas	devem	ser	encomendadas	
separadamente.

Holofotes

Equipamento para convés

Tipo Ø Tensão eléctrica Watts Alcance

Z5012 150 12 V 100 W 450 m

Z5024 150 24 V 250 W 550 m

Z7012 180 12 V 100 W 475 m

Z7024 180 24 V 170 W 480 m

Tipo Ø Lâmpada Tensão eléctrica Watts Alcance

ZN215 214 HAL21512 12 V 100 W 362 m

ZN215 214 HAL21524 24 V 250 W 664 m

ZN215 214 HAL215220 230 V AC 300 W 345 m

Luzes de navegação tipo 35
Carcaça	em	preto	ou	em	branco.	Cumpre	as	
especificações	I.M.O.	(internacional	regulations	for	
prevention	of	collisions	at	sea,	colreg	’72).	Para	barcos	
até	20	m	de	comprimento.

Disponivel nesta gama:
montagem	lateral,	montagem	na	base	ou	
hasteados.	Imagens	das	luzes	são	apresentadas	
à	esquerda.

Luzes de navegação tipo 55n
O	modelo	55	N	não	só	cumpre	as	especificações	OMI	
referidas,	como	também	os	do	standard	europeu	EN	
14744,	que	serão	aplicáveis	no	futuro.	Para	os	faróis	
redondos,	está	disponível	um	kit	que	permite	que	os	
mesmos	sejam	hasteados.	Para	embarcações	com	menos	
de	50	metros	de	comprimento.

Disponível nesta gama:
Montagem	na	base	ou	hasteado.	
As	imagens	são	apresentadas	à	
esquerda.

todo	o	horizonte

tricolor

bicolor

proa

estibordo

bombordo

popa

bombordo

estibordo

popa	e
reboque

proa

todo	o	
horizonte

O	aço	inoxidável	AISI	316.	Incluindo	selado	feixe.
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FCApWAtEr

FCApdF50

FCApdF38

CApWC38

AB19BAB16B AB25B AB38B

AB16s AB19s AB19sL

st04H

st04Hs st04s

st04

st05Hs st05s

CAp..38s

KEY1

CAp..51s CAp...WCApWC38s

Water Gasoline

Unleaded

Diesel fuel

vetus vetus vetus vetus

Water Gasoline

Unleaded

Diesel fuel

vetus vetus vetus vetus

respiros em aço inox (Aisi 316)
A	capacidade	de	ventilação	cumpre	os	requisitos	CE.	Equipados	
com	uma	grelha	em	aço	inox	(AISI	316)	de	fácil	limpeza,	que	
funciona	como	corta-chamas.

respiros para reservatórios 
Adequado	para	tubo	de	diâmetro	interno	de	Ø	16	mm.	Em	aço	
inox	(AISI	316)	ou	latão	cromado	(CPB).	Recto	ou	com	ângulo	de	
90°.

tampões de alimentação de em latão 
cromado Cumpre os requisitos da ISO 8099.

Chave para tampão de alimentação
Chave	para	tampões	com	ranhura	em	aço	inox	(AISI	316).	
Adequada	para	tampões	de	abertura	octogonal.

tampões de alimentação
Aço	inoxidável	(AISI	316).	Com	tampa	polida	estanque	de	alto	
brilho.	Tampas	disponíveis:
•	 Água
•	Gasolina

As	entradas	do	convés	em	aço	inoxidável	apresentadas	acima	
estão	também	disponíveis	com	um	tambor	de	cabo	de	guincho	
(códigos	do	artigo	com	terminação	“W”).	

Acessórios

Especificações (dimensões em mm)

Especificações (dimensões em mm)

Especificações (dimensões em mm)

Especificações (dimensões em mm)

Tipo Forma Ø da tubagem Corte do furo Espessura máxima da parede

AB16S Recto 16 38 N/A

AB16B Angular 16 38 30

AB19S Recto 19 51 N/A

AB19SL Recto 19 51 N/A

AB19B Angular 19 51 31

AB25B Angular 25 51 31

AB38B Angular 38 73 42

Tipo Forma Material Ø da tubagem Corte do furo Espessura da parede

ST04H Angular CPB 16 20 0 - 10

ST04 Recto CPB 16 20 0 - 10

ST04HS Angular SS 316 16 20 0 - 10

ST04S Recto SS 316 16 20 0 - 10

ST05HS Angular SS 316 16 40 10 - 30

ST05S Recto SS 316 16 40 10 - 30

Tipo Tampa Ø Tubagem Ø Corte do furo Ø Comprimento

CAP..38 87 38 51 75

CAPWC38 87 38 51 120

CAP..51 93 51 57 75

Tipo Tampa Ø Tubagem Ø Corte do furo Ø Comprimento

FCAP... 85 38 57 75

FCAPDF50 85 50 57 75

FCAPWC38 90 38 57 120

novo

•	 Combustível	diesel
•	 Ícone	de	“fuga	rápida”	(WC)
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ISO 228/1-G… B B H C Q R SW U Weight 
(grams) Item code:

½" 16 83 65 38 32 25 38 0.13 QH05MD-NN
¾" 21 86 65 43 41 31.5 41 0.17 QH05ME-NN
1" 27 98 75 50 47 38 58 0.26 QH05MF-NN

1¼" 36 108 79 57 57 49.5 65 0.4 QH05MG-NN
1½" 42 114 82 64 72 53 75 0.5 QH05MH-NN
2" 53 134 89 81 83 68 97 0.95 QH05MI-NN
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 U 
 B 

SW

G… U B H C SW T Weight 
(grams) Item code:

⅜" 15 10 41 11.5 26.4 35 QA05FC-15
½" 15 10 48 15.5 27 55 QA05FD-15
½" 20 15 15.5 QA05FD-20
¾" 20 14 56 16 34 90 QA05FE-20
1" 25 18.4 63 19 37.4 140 QA05FF-25

1¼" 35 28 21 QA05FG-35
1¼" 40 34 21 QA05FG-40
1½" 45 38 76 21.5 50 275 QA05FH-45
2" 50 42 90.5 24 59.5 425 QA05FI-50
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NA
Overall Dimensions

Hose connector AISI 316 female G...''x...mm

14-8345

 H
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 T
 

 U 

SW

G… U B H C SW T Weight 
(grams) Item code:

⅜" 15 11 50.2 14.4 28 35 QA05MC-12
½" 16 11 54 14.7 31.2 40 QA05MC-15
½" 20 15 60.3 15.2 37.4 60 QA05MD-16
¾" 20 15.6 60 17 35.4 65 QA05MD-20
¾" 25 20 63 17 37 90 QA05ME-20
1" 25 20.5 67 19 39.5 115 QA05ME-25
1" 30 24.8 70 18.7 43 130 QA05MF-25

1¼" 32 27.2 76 20.9 45 178 QA05MF-30
1¼" 35 29.6 76 20.5 45 195 QA05MG-32
1¼" 38 32 78 21.5 48 190 QA05MG-35
1½" 45 39 86 22 52.7 250 QA05MG-38
2" 50 44 98.6 26 59.6 415 QA05MH-45
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NA
Overall Dimensions

Hose connector AISI 316 male G...''x...mm

14-8342

Acessórios marítimos

Acessórios marítimos em aço inoxidável (Aisi 316)  

Em	conformidade	com	a	ISO	228/1-G..B

macho de fundo Especificações (dimensões em mm)

Em	conformidade	com	a	ISO	228/1-G..B

respiros Superfície polida. Especificações (dimensões em mm)

Em	conformidade	com	a	ISO	228/1-G..

Ligação de tuboscom 
rosca fêmea

Ligação de tubos com 
rosca macho

Especificações (dimensões em mm)

Especificações (dimensões em mm)

Os	acessórios	marítimos	V-quipment	são	projectados	para	serem	fiáveis	e	são	fabricados	em	materiais	de	alta	qualidade.	A	falha	
de	acessórios	submersos	pode	causar	enormes	problemas,	portanto	aconselhamos	a	utilização	de	acessórios	em	aço	inoxidável	
ou	bronze	para	aplicações	em	que	os	acessórios	estejam	em	contacto	contínuo	com	água	salgada.

Tipo Rosca (G)* ØB H C Q ØR SW U V Peso (kg)

QJ05MC-NN 3/8" 11 90 66 44 26 22 81 2 0,20

QJ05MD-NN ½" 12 88 65 44 32 25 81 2 0,25

QJ05ME-NN ¾" 19 107 82 56 41 32 104 3 0,40

QJ05MF-NN 1" 26 105 76 60 47 38 106 3.2 0,45

QJ05MG-NN 1¼" 33 103 78 64 57 49 116 3.5 0,55

QJ05MH-NN 1½" 39 108 82 70 72 53 133 3.5 0,73

QJ05MI-NN 2" 51 122 91 86 83 68 152 3.6 1,00

Tipo Rosca (G)* ØB H C Q ØR SW U Peso (kg)

QH05MD-NN ½" 16 83 65 38 32 25 38 0,13

QH05ME-NN ¾" 21 86 65 43 41 32 41 0,17

QH05MF-NN 1" 27 98 75 50 47 38 58 0,26

QH05MG-NN 1¼" 36 108 79 57 57 49 65 0,40

QH05MH-NN 1½" 42 114 82 64 72 53 75 0,50

QH05MI-NN 2" 53 134 89 81 83 68 97 0,95

Tipo Rosca (G)* ØU ØB H C T Peso  (kg)

QA05FC-15 3/8" 15 10 41 11,5 26,5 0,04

QA05FD-15 ½" 15 10 48 15,5 27 0,06

QA05FD-20 ½" 20 15 48 15,5 30 0,06

QA05FE-20 ¾" 20 14 56 16 34 0,09

QA05FF-25 1" 25 18,5 63 19 37,5 0,14

QA05FG-35 1¼" 35 28 69 21 42 0,30

QA05FG-40 1¼" 40 34 69 21 42 0,32

QA05FH-45 1½" 45 38 76 21,5 50 0,41

QA05FI-50 2" 50 42 90,5 24 59,5 0,51

Tipo Rosca (G) ØU ØB H C T Peso (kg)

QA05MC-15 3/8" 15 11 50,2 14,5 28 0,03

QA05MD-16 ½" 16 11 54 14,5 310 0,04

QA05MD-20 ½" 20 15 60,3 15 37,5 0,06

QA05ME-20 ¾" 20 15,5 60 17 35,5 0,07

QA05ME-25 ¾" 25 20 63 17 37 0,09

QA05MF-25 1" 25 20,5 67 19 39,5 0,12

QA05MF-30 1" 30 25 70 19 43 0,14

QA05MG-32 1¼" 32 27 76 21 45 0,17

QA05MG-35 1¼" 35 29,5 76 20,5 45 0,20

QA05MG-38 1¼" 38 32 78 21,5 48 0,20

QA05MH-45 1½" 45 39 86 22 52,5 0,25

QA05MI-50 2" 50 44 98,6 26 59,5 0,41

novo

novo

novo

novo
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ISO 228/1-G… B B H C Q R SW Weight 
(grams) Item code:

⅜" 11 54 51 32 26 22 0.071 QE05MC-NN
½" 15 62 58 37 32 25 0.1 QE05MD-NN
¾" 20 72 66 48 41 31.5 0.2 QE05ME-NN
1" 26 76 70 55 47 38 0.25 QE05MF-NN
1¼" 34 79 73 64 57 49.4 0.35 QE05MG-NN
1½" 38 81 76 70 72 53 0.5 QE05MH-NN
2" 50 89 84 81 83 68 0.75 QE05MI-NN
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Overall Dimensions

Thru hull G...'' AISI 316, �ushed

14-8296
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SW

Compliant with ISO 9093-1

ISO 228/1-G… B B H C Q R SW Weight 
(grams) Item code:

⅜" 11 57 53 35 26 22 0.081 QD05MC-NN
½" 15 63 59 39 32 25 0.1 QD05MD-NN
¾" 20 75 70 49 41 31.5 0.22 QD05ME-NN
1" 25 79 73 55 47 38 0.26 QD05MF-NN
1¼" 35 84 79 63 57 49.4 0.35 QD05MG-NN
1½" 40 84 79 71 72 53 0.5 QD05MH-NN
2" 52 101 97 85 83 68 0.75 QD05MI-NN
2½" 66 119 111 101 98 88 1.35 QD05MJ-NN
3" 76 140 132 115 110 104 2 QD05MK-NN
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Overall Dimensions

Thru hull G...'' AISI 316

12-3680
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SW

Compliant with ISO 9093-1

ISO 228/1-G… B B H C Q R SW T U Weight 
(grams) Item code:

⅜" 11 59 55 35 26 22 20 14 0.078 QF05MC-NN
½" 15 65 60 39 32 25 24 18 0.105 QF05MD-NN
¾" 20 75 71 49 41 31.5 24 23 0.181 QF05ME-NN
1" 25 79 73 54 47 38 30 29 0.235 QF05MF-NN
1¼" 35 85 80 63 57 49.4 30 38 0.3 QF05MG-NN
1½" 40 87 81 71 72 53 30 44 0.44 QF05MH-NN
2" 52 100 95 85 83 68 40 55 0.65 QF05MI-NN
2½" 66 119 111 101 98 88 QF05MJ-NN
3" 76 140 132 115 110 104 59 83 1.85 QF05MK-NN
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Overall Dimensions

Thru hull G...'' AISI 316, hose tail

14-8185
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ISO 228/1-G… B B H C Q R SW T U Weight 
(grams) Item code:

⅜" 11 54 51 33 26 22 23 15 0.07 QG05MC-NN
½" 15 62 58 37 32 25 23.8 18 0.08 QG05MD-NN
¾" 20 71 65 48 41 31.5 27 22 0.16 QG05ME-NN
1" 26 76 70 56 47 38 28 29 0.25 QG05MF-NN
1¼" 34 79 73 64 57 49.4 QG05MG-NN
1½" 38 82 76 69 72 53 35 43 0.45 QG05MH-NN
2" 50 89 84 81 83 68 0.7 QG05MI-NN
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Overall Dimensions

Thru hull G...'' AISI 316, hose tail, �ushed

14-8305
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ISO 228/1-G… B B H C Q R SW Weight 
(grams) Item code:

⅜" 11 54 51 32 26 22 0.071 QE05MC-NN
½" 15 62 58 37 32 25 0.1 QE05MD-NN
¾" 20 72 66 48 41 31.5 0.2 QE05ME-NN
1" 26 76 70 55 47 38 0.25 QE05MF-NN
1¼" 34 79 73 64 57 49.4 0.35 QE05MG-NN
1½" 38 81 76 70 72 53 0.5 QE05MH-NN
2" 50 89 84 81 83 68 0.75 QE05MI-NN
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...
Overall Dimensions

Thru hull G...'' AISI 316, �ushed

14-8296

Acessórios marítimos

Tipo Rosca (G)* ØB H C ØQ ØR SW Peso 
(kg)

THRU1/2S ½" 16 60 50 46 34 27 0,15

THRU3/4S ¾" 21 71 61 51 47 36 0,25

THRU1S 1" 27 80 70 54 53 42 0,35

THRU11/4S 1¼" 33 86 77 70 68 53 0,60

THRU11/2S 1½" 40 97 87 70 74 61 0,65

THRU2S 2" 53 109 100 88 85 73 0,90

passa cascos 
chanfrado

Superfície maquinada. Especificações (dimensões em mm)

Em	conformidade	com	a	ISO	228/1-G..B

passa cascos arredondado

Em	conformidade	com	a	ISO	228/1-G..B

passa cascos arredondado 
com ligação de tubos

Em	conformidade	com	a	ISO	228/1-G..B

passa cascos embutido 
com ligação de tubos

Em	conformidade	com	a	ISO	228/1-G..B

passa cascos à face

Superfície polida. Especificações (dimensões em mm)

Superfície polida. Especificações (dimensões em mm)

Superfície polida. Especificações (dimensões em mm)

Superfície polida. Especificações (dimensões em mm)

Em	conformidade	com	a	ISO	228/1-G..B

Tipo Rosca (G)* ØB H C ØQ ØR SW Peso (kg)

QD05MC-NN 3/8" 11 57 53 35 26 22 0,08

QD05MD-NN ½" 15 63 59 39 32 25 0,10

QD05ME-NN ¾" 20 75 70 49 41 32 0,22

QD05MF-NN 1" 25 79 73 55 47 38 0,26

QD05MG-NN 1¼" 35 84 79 63 57 49 0,35

QD05MH-NN 1½" 40 84 79 71 72 53 0,50

QD05MI-NN 2" 52 101 97 85 83 68 0,75

Tipo Rosca (G)* ØB H C ØQ ØR SW Peso (kg)

QE05MC-NN 3/8" 11 54 51 32 26 22 0,07

QE05MD-NN ½" 15 62 58 37 32 25 0,10

QE05ME-NN ¾" 20 72 66 48 41 32 0,20

QE05MF-NN 1" 26 76 70 55 47 38 0,25

QE05MG-NN 1¼" 34 79 73 64 57 49 0,35

QE05MH-NN 1½" 38 81 76 70 72 53 0,50

QE05MI-NN 2" 50 89 84 81 83 68 0,75

Tipo Rosca (G)* ØB H C ØQ ØR SW T ØU Peso (kg)

QF05MC-14 3/8" 11 59 55 35 26 22 20 14 0,08

QF05MD-18 ½" 15 65 60 39 32 25 24 18 0,11

QF05ME-23 ¾" 20 75 71 49 41 32 24 23 0,18

QF05MF-29 1" 25 79 73 54 47 38 30 29 0,24

QF05MG-38 1¼" 35 85 80 63 57 49 30 38 0,30

QF05MH-44 1½" 40 87 81 71 72 53 30 44 0,44

QF05MI-55 2" 52 100 95 85 83 68 40 55 0,65

Tipo Rosca (G)* ØB H C ØQ ØR SW T ØU Peso (kg)

QG05MC-15 3/8” 11 54 51 33 26 22 23 15 0,07

QG05MD-18 ½" 15 62 58 37 32 25 24 18 0,08

QG05ME-22 ¾" 20 71 65 48 41 32 27 22 0,16

QG05MF-29 1" 26 76 70 56 47 38 28 29 0,25

QG05MG-38 1¼" 34 79 73 64 57 49 30 38 0,30

QG05MH-43 1½" 38 82 76 69 72 53 35 43 0,45

QG05MI-55 2" 50 89 84 81 83 68 40 55 0,70

novo

novo

novo

novo
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ISO 228/1-G… B B H C Q R SW Weight 
(grams) Item code:

⅜" 11 54 51 32 26 22 0.071 QE05MC-NN
½" 15 62 58 37 32 25 0.1 QE05MD-NN
¾" 20 72 66 48 41 31.5 0.2 QE05ME-NN
1" 26 76 70 55 47 38 0.25 QE05MF-NN
1¼" 34 79 73 64 57 49.4 0.35 QE05MG-NN
1½" 38 81 76 70 72 53 0.5 QE05MH-NN
2" 50 89 84 81 83 68 0.75 QE05MI-NN
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Overall Dimensions

Thru hull G...'' AISI 316, �ushed

14-8296

 H
 

 G 

 B 

 C
 

 T
 

 U 

SW

G… U B H C SW T Weight 
(grams) Item code:

⅜" 15 11 50.2 14.4 28 35 QA05MC-12
½" 16 11 54 14.7 31.2 40 QA05MC-15
½" 20 15 60.3 15.2 37.4 60 QA05MD-16
¾" 20 15.6 60 17 35.4 65 QA05MD-20
¾" 25 20 63 17 37 90 QA05ME-20
1" 25 20.5 67 19 39.5 115 QA05ME-25
1" 30 24.8 70 18.7 43 130 QA05MF-25

1¼" 32 27.2 76 20.9 45 178 QA05MF-30
1¼" 35 29.6 76 20.5 45 195 QA05MG-32
1¼" 38 32 78 21.5 48 190 QA05MG-35
1½" 45 39 86 22 52.7 250 QA05MG-38
2" 50 44 98.6 26 59.6 415 QA05MH-45
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NA
Overall Dimensions

Hose connector AISI 316 male G...''x...mm

14-8342

Bv11/2L

Bv

Acessórios marítimos em bronze (iso Cupb5sn5Zn5)

Acessórios marítimos

Tipo Rosca (G)* ØB H C Q ØR SW U V Peso (kg)

WCAPB1/2 ½" 15 96 73 50 38 25 91 4 0,34

WCAPB3/4 ¾" 9 102 78 58 48 32 103 4 0,50

WCAPB1 1" 25 109 83 61 53 39 106 4 0,61

WCAPB11/4 1¼" 35 117 90 65 64 50 118 4 0,75

WCAPB11/2 1½" 38 129 100 70 70 55 131 4 0,95

Em	conformidade	com	a	ISO	228/1-G..B

macho de fundo Especificações (dimensões em mm)

Em	conformidade	com	a	ISO	228/1-G..B

passa cascos chanfrado Especificações (dimensões em mm)

Tipo Rosca (G)* ØU ØB H C SW T Peso (kg)

HPB1/2 ½" 13 10 51 13 23 30 0,06

HPB3/4 ¾" 20 15 53 14 28 32 0,08

HPB1 1" 25 20 62 15 36 38 0,17

HPB11/4 1¼" 31 26 67 16 45 42 0,25

HPB11/2 1½" 37 32 72 18 52 45 0,30

Ligação de tuboscom 
rosca macho

Especificações (dimensões em mm)

Bv11/2L

Bv

Em	muitos	países,	por	imperativo	legal,	as	saídas	das	sanitas	ou	tanques	de	retenção	
têm	que	poder	ser	trancadas	para	impedir	a	descarga	acidental	de	águas	sujas	no	
porto.	Estas	válvulas	de	esfera	em	aço	inox	(AISI	316)	com	rosca	de	G1½,	podem	
ser	trancadas	com	cadeado	caso	seja	necessário.	O	cadeado	não	faz	parte	do	
fornecimento.

válvulas de esfera

Colectores em bronze																																													

Tipo Principais ligações (M/F) (G) * Ligações (F) (G)*

MAN2G1/2 ¾” 2 x ½”

MAN3G1/2 ¾" 3 x ½”

MAN2G3/4 1" 2 x ¾”

MAN3G3/4 1” 3 x ¾”

Especificações

Especificações (dimensões em mm)

Em	conformidade	com	a	ISO	228/1-G..

Os	colectores	de	líquidos	da	VETUS	permitem	que	uma	vários	tubos	sejam	ligados	a	
um	único	passa	cascos.	Estes	colectores	são	fabricados	em	bronze	resistente	à	água	
do	mar	(ISO	CuZn35Al1).	Também	podem	ser	ligados	a	um	acessório	subaquático	
com	válvula	de	esfera	de	entrada	de	água	bruta.	Não	é	recomendável	para	ligar	
vários	motores	ou	grupos	geradores	a	uma	entrada	de	água	bruta.	

Em	conformidade	com	a	ISO	228/1-G..B

Tipo Rosca (G)* ØB H C ØQ ØR SW Peso (kg)

THRUB1/2 ½" 15 64 59 39 38 25 0,15

THRUB3/4 ¾" 19 70 65 48 48 32 0,23

THRUB1 1" 26 77 47 54 54 40 0,32

THRUB11/4 1¼" 34 82 76 65 64 49 0,45

THRUB11/2 1½" 38 84 79 70 70 55 0,55

Tipo Rosca (G)* 
fémea 

Orifício Pressão de 
trabalho (bar)

Temperatura de 
trabalho (°C)

Dimensões hxbxd Peso (kg)

BV1/2 ½” Full Bore 70 -45 - +230 140X120X30 0,3

BV3/4 ¾” Full Bore 70 -45 - +230 180X100X40 0,5

BV1 1” Full Bore 70 -45 - +230 180X120X40 0,8

BV11/4 1 ¼” Full Bore 70 -45 - +230 210X160X50 1,15

BV11/2L 1 ½” Full Bore - - 220X120X60 1,85

BV11/2 1 ½” Full Bore 70 -45 - +230 140X250X80 1,9

BV2 2” Full Bore 70 -45 - +230 260X140X80 2,6
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ISO 228/1-G… B B H C Q R SW Weight 
(grams) Item code:

⅜" 11 54 51 32 26 22 0.071 QE05MC-NN
½" 15 62 58 37 32 25 0.1 QE05MD-NN
¾" 20 72 66 48 41 31.5 0.2 QE05ME-NN
1" 26 76 70 55 47 38 0.25 QE05MF-NN
1¼" 34 79 73 64 57 49.4 0.35 QE05MG-NN
1½" 38 81 76 70 72 53 0.5 QE05MH-NN
2" 50 89 84 81 83 68 0.75 QE05MI-NN
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Overall Dimensions

Thru hull G...'' AISI 316, �ushed

14-8296
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ISO 228/1-G… B U B H C SW L Weight 
(grams) Item code: Aditional 

request

½" 16 V
½" 20
¾" 25
1" 30

1¼" 32 V
1¼" 38
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Overall Dimensions

Hose connector AISI316 bend G3/4''x25mm

14-8350

BvB

*	Em	conformidade	com	a	
ISO	228/1-G..B

*	Em	conformidade	com	a	
ISO	228/1-G..B

macho de fundo**

passa cascos 
chanfrado**

Acessórios marítimos

Especificações (dimensões em mm)

Superfície maquinada. Especificações (dimensões em mm)

Ligação de tubos angular**
Especificações (dimensões em mm)

válvulas de esfera

BvB

Latão	ISO	CuPb5Sn	/	CuSn5Zn5Pb5

Especificações (dimensões em mm)

*	Em	conformidade	com	a	ISO	228/1-G..

**	Para	imersão	contínua	em	água	salgada,	é	desaconselhado	
					o	uso	de	acessórios	em	latão.

**	Para	imersão	contínua	em	água	salgada,	é	desaconselhado	
					o	uso	de	acessórios	em	latão.

Acessórios marítimos em latão

**	Para	imersão	contínua	em	água	salgada,	é	desaconselhado	
					o	uso	de	acessórios	em	latão.

Tipo Rosca (G)* ØB H C Q ØR SW U V Peso (kg)

WCAP1/2 ½" 15 96 72 49 38 26 91 3 0,30

WCAP3/4 ¾" 19 103 77 58 48 32 105 3 0,45

WCAP1 1" 26 104 76 61 55 38 108 3 0,55

WCAP11/4 1¼" 26 104 78 61 55 38 108 3 0,65

WCAP11/2 1½" 39 113 82 72 72 56 134 3 0,90

WCAP2 2" 51 126 91 89 88 68 156 3 1,50

WCAP21/2 2½" 65 155 112 113 113 92 198 5 2,40

WCAP3 3" 77 134 134 129 120 105 238 5 3,90

Tipo Rosca (G)* ØB H C ØQ ØR SW Peso (kg)

DOORB3/8 3/8" 11 58 53 34 36 22 0,20

DOORB1/2 ½" 15 64 58 40 39 25 0,25

DOORB3/4 ¾" 19 72 66 49 49 32 0,25

DOORB1 1" 25 77 70 56 56 40 0,35

DOORB11/4 1¼" 34 83 76 65 66 50 0,45

DOORB11/2 1½" 39 84 78 72 72 56 0,60

DOORB2 2" 50 102 94 84 84 68 0,90

DOORB21/2 2½" 65 132 123 110 111 91 1,70

DOORB3 3" 76 150 140 127 124 105 2,50

Tipo Thread (G) ØU ØB H C SW L Peso (kg)

HPM1/2B ½" 13 8 37 15 25 48 0,08

HPM3/4B ¾" 19 12 47 16 30 50 0,15

HPM1B 1" 32 24 67 20 50 70 0,26

HPM11/4B 1¼" 38 29 70 21 55 77 0,45

HPM11/2B 1½" 25 19 58 20 37 58 0,57

Tipo Rosca (G)* 
fêmea

Orifício Pressão de 
trabalho (bar)

Dimensões  hxbxd Peso (kg)

BVB1/2 ½ Passagem integral 40 120X60X40 0,28

BVB3/4 ¾ Passagem integral 40 140X70X40 0,38

BVB1 1 Passagem integral 40 150X80X50 0,60

BVB11/4 1 ¼ Passagem integral 40 180X110X70 0,95

BVB11/2 1 ½ Passagem integral 40 180X110X70 1,30
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G… U B H C SW T Weight 
(grams) Item code:

⅜" 15 11 50.2 14.4 28 35 QA05MC-12
½" 16 11 54 14.7 31.2 40 QA05MC-15
½" 20 15 60.3 15.2 37.4 60 QA05MD-16
¾" 20 15.6 60 17 35.4 65 QA05MD-20
¾" 25 20 63 17 37 90 QA05ME-20
1" 25 20.5 67 19 39.5 115 QA05ME-25
1" 30 24.8 70 18.7 43 130 QA05MF-25

1¼" 32 27.2 76 20.9 45 178 QA05MF-30
1¼" 35 29.6 76 20.5 45 195 QA05MG-32
1¼" 38 32 78 21.5 48 190 QA05MG-35
1½" 45 39 86 22 52.7 250 QA05MG-38
2" 50 44 98.6 26 59.6 415 QA05MH-45
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Overall Dimensions

Hose connector AISI 316 male G...''x...mm

14-8342

KrAAn

KrA

Ligação de tubos** Especificações (dimensões em mm)

Acessórios marítimos

válvulas de esfera**

válvulas de esfera  
de 3 vias** 

KrAAn

KrA

Latão	niquelado,	adequado	para	água	e	combustível	diesel.
Especificações (dimensões em mm)

Latão	niquelado,	adequado	para	água	e	combustível	diesel.
Especificações (dimensões em mm)Tipo Thread (G) ØU ØB H C SW L Peso (kg)

HPM1/2B ½" 13 8 37 15 25 48 0,08

HPM3/4B ¾" 19 12 47 16 30 50 0,15

HPM1B 1" 32 24 67 20 50 70 0,26

HPM11/4B 1¼" 38 29 70 21 55 77 0,45

HPM11/2B 1½" 25 19 58 20 37 58 0,57

Tipo Rosca (G)* ØU ØB H C SW T Peso (kg)

SLP1/408 ¼" 8 5 34 8 15 22 0,02

SLP1/416 ¼" 16 13 37 8 18 25 0,04

SLP3/810 3/8" 10 7 35 9 18 22 0,02

SLP3/815 3/8" 15 11 40 8 18 27 0,03

SLP1/213 ½" 13 9 42 11 22 27 0,03

SLP1/216 ½" 16 12 42 10 22 27 0,04

SLP1/219 ½" 20 16 42 11 22 27 0,04

SLP3/416 ¾" 16 12 48 10 23 30 0,06

SLP3/419 ¾" 20 17 48 9 23 30 0,05

SLP3/425 ¾" 25 20 52 10 29 33 0,06

SLP125 1" 25 23 56 12 30 34 0,10

SLP132 1" 32 27 60 12 34 38 0,10

SLP11/432 1¼" 34 28 58 13 35 37 0,15

SLP11/438 1¼" 39 35 65 12 43 43 0,15

SLP11/232 1½" - - - - - - 0,16

SLP11/238 1½" - - - - - - 0,18

SLP11/245 1½" 45 40 73 14 48 48 0,21

SLP251 2" 51 44 75 15 55 47 0,30

SLP21/260 2½" 63 56 91 15 70 63 0,50

SLP376 3" 70 69 102 19 83 65 1,00

Tipo Rosca (G)* 
fémea

Orifício Pressão de 
trabalho (bar)

Temperatura de 
trabalho (°C)

Dimensões hxbxd Peso (kg)

KRAAN1/4 ¼ Passagem integral 40 -20 - +170 120X100X20 0,11

KRAAN3/8 3/8 Passagem integral 40 -20 - +170 150X80X20 0,12

KRAAN1/2 ½ Passagem integral 40 -20 - +170 110X110X30 0,15

KRAAN3/4 ¾ Passagem integral 32 -20 - +170 160X90X30 0,26

KRAAN1 1 Passagem integral 32 -20 - +170 150X120X40 0,40

KRAAN11/4 1 ¼ Passagem integral 25 -20 - +170 200X120X50 0,60

KRAAN11/2 1 ½ Passagem integral 25 -20 - +170 115X180X65 0,85

KRAAN2 2 Passagem integral 25 -20 - +170 220X140X80 1,35

KRAAN21/2 2 ½ Passagem integral 25 -20 - +170 220X180X80 1,96

KRAAN3 3 Passagem integral 16 -20 - +170 340X200X120 3,40

Tipo Rosca (G)* 
fémea

Orifício Pressão de 
trabalho (bar)

Temperatura de 
trabalho (°C)

Dimensões hxbxd Peso (kg)

KRA1/2L ½ Passagem integral 40 -10 - +100 80X160X70 0,65

KRA3/4L ¾ Passagem integral 40 -10 - +100 100X205X85 1,5

KRA1L 1 Passagem integral 40 -10 - +100 100X210X90 2,15

KRA11/4L 1 ¼ Passagem integral 40 -10 - +100 310X150X150 3,85

KRA11/2L 1 ½ Passagem integral 40 -10 - +100 310X150X120 5,9

*	Em	conformidade	com	a		
ISO	228/1-G..B

**	Para	imersão	contínua	em	água	salgada,	é	desaconselhado	
					o	uso	de	acessórios	em	latão.

*	Em	conformidade	com	a		
ISO	228/1-G..

**	Para	imersão	contínua	em	água	salgada,	é	desaconselhado	
					o	uso	de	acessórios	em	latão.

*	Em	conformidade	com	a		
ISO	228/1-G..

**	Para	imersão	contínua	em	água	salgada,	é	desaconselhado	
					o	uso	de	acessórios	em	latão.
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tHrH

tHrH..BH

tHrH..BL

BuLKH

tHrHL

doorn

tpC

tHrH

tHrH..BH

tHrH..BL

BuLKH

tHrHL

doorn

tpC

tHrH

tHrH..BH

tHrH..BL

BuLKH

tHrHL

doorn

Ângulo	de	100º	

Ângulo	de	100º	

Ligação da antepara

Acessórios delrin (plástico)

passa cascos arredondado

passa cascos chanfrado

passa cascos com flange  
em L

passa cascos chanfrado

passa cascos embutido

Acessórios

tpC

Peça	em	T	igual	em	plástico.	Adequada	para	temperaturas	de	até	+83	ºC.peça em t

Especificações (dimensões em mm)

Especificações (dimensões em mm)

Especificações (dimensões em mm)

Especificações (dimensões em mm)

Especificações (dimensões em mm)

Especificações (dimensões em mm)

Especificações (dimensões em mm)

Tipo Rosca (G)* Tubagem	Ø

DOORN5/8 5/8	" 13

DOORN3/4 ¾" 19

DOORN1 1" 32

Tipo Rosca (G)* Tubagem	Ø

DOORN11/4 1¼” 13

DOORN11/2 1½” 19

Tipo Tubagem	Ø

THRH16 16

THRH19 19

THRH25 25

Tipo Tubagem	Ø

THRH28 28

THRH32 32

THRH38 38

Tipo Tubagem	Ø

THRH16L 16

THRH19L 19

THRH25L 25

Tipo Tubagem	Ø

BULKH16 16

BULKH19 19

BULKH25 25

Tipo Tubagem	Ø

TPC16 16

TPC19 19

Tipo Tubagem	Ø

THRH25BH 25

THRH28BH 28

Tipo Tubagem	Ø

THRH25BL 25

THRH28BL 28

Tipo Tubagem	Ø

THRH28L 28

THRH32L 32

THRH38L 38

Tipo Tubagem	Ø

BULKH28 28

BULKH32 32

BULKH38 38

Tipo Tubagem	Ø

TPC25 25

TPC28 28
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BLp

HCHd

HCHds

HCs

BLpm020

BLps

HCHd

HCHds

HCs

BLpm020

BLps

Tipo Tensão 
eléctrica

Corrente Capacidade 
litro/minuto

Altura máx. 
(m)

Dimensões Ligação de 
tubagem

Tipo de tubagem 
recomendado

BLP12500 12 V 3 A 40 4 Ø90 x 120 Ø19 DWHOSE19A

BLP121000 12 V 3 A 50 4 Ø90 x 120 Ø28,5 DWHOSE28A

BLP122000 12 V 6 A 110 4 Ø120 x 150 Ø28,5 DWHOSE28A

BLP123000 12 V 6 A 160 5 Ø130 x 180 Ø32 DWHOSE32A

Altura de 
aspiração (m)

Cabeça de descarga 
(m)

Capacidade L/curso Ligação de 
tubagem

Tipo de tubagem 
recomendado

3 4 0,44 Ø32 DWHOSE32A

Tipo Ligação de tubagem Comprimento do curso Capacidade L/curso

BLPS05 Ø28 315 0,5

BLPS08 Ø28 460 0,8

BLp

HCHd

HCHds

HCs

BLpm020

BLps

novo

novo

Abraçadeiras

Acessórios

Bombas de esgoto
Bombas	de	esgoto	submersíveis.	O	filtro	amovível	serve	como	base.	
Desengate	rápido	para	uma	fácil	manutenção.	Vedante	duplo	para	
uma	longa	vida	útil.	Os	componentes	Internos	são	fabricados	em	aço	
inox	(AISI	316).	Cumprem	os	requisitos	CE.	Fornecido	com	um	cabo	de	
1.2	m.	Para	todos	os	tubos	adequados	consulte	a	página	158	-	159.

Abraçadeiras em aço inox
Para	diâmetro	de	tubagem	de	8	mm	a	170	mm.		
Verifique	a	lista	de	preços	para	dimensões.

Abraçadeiras reforçadas
Para	tubos	de	diâmetro	com	intervalo	de:
8	mm	e	170	mm.	Verifique	a	lista	de	preços	para	dimensões.

Abraçadeiras reforçadas em aço inox 
Para	diâmetro	de	tubagem	de	34	mm	a	329	mm.		
Verifique	a	lista	de	preços	para	dimensões.

Bomba manual de membrana
Uma	bomba	de	membrana	de	alta	qualidade	apropriada	para	
bombeamento/transferência	de	águas	de	porão,	água	do	mar	ou	diesel.	
•	 Estrutura	sintética,	peças	metálicas	em	aço	inoxidável	316
•	Anel	de	fixação	de	remoção	fácil	para	manutenção	e/ou	rotação	da	
cabeça

•	Montagem	horizontal	ou	vertical
•	 De	escorvamento	automático
Apropriada	para	barcos	de	até	12	m	(ISO	15083)
Para	todos	os	tubos	adequados	consulte	a	página	158	-	159.

Bombas do tipo estribo
Bomba	de	êmbolos	de	actuador	único	resistente	adequada	
para	água	potável,	água	do	mar	ou	outros	fluidos	
normalmente	presentes	no	porão.	
•	Material:	plástico	durável	(PP)
•	 Resistente	a	temperaturas	máx.	de	60°	Celsius
•	 Pega	ergonómica
•	De	escorvamento	automático
•	 Comprimento	da	tubagem:	980	mm

Especificações (dimensões em mm)

Especificações (dimensões em mm)

Especificações (dimensões em mm)
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HB20

sQBALL

LCsKit..

HZFKit..

STROKE 230 mm (9”)

rótula de desengate rápido
Rótula	de	desengate	rápido	para	cabos	de	direcção.		
Series	L	e	H.

Kit para bomba de direcção
Kit	para	bomba	de	direcção	mecânica	de	alto	
rendimento	a	20˚.

opções de cabos de direcção

Fora de borda

Cabos de direcção
O	comprimento	dos	cabos	refere-se	ao	comprimento	total	do	cabo	
interior.	A	protecção	exterior	é	mais	curto	cerca	de	75	cm	(30”).	
Aquando	da	selecção	do	cabo	indicado,	arredonde	sempre	para	o	
cabo	com	o	comprimento	seguinte.

Cabos de direcção de baixa fricção
Kit	de	direcção	mecânica,	incluindo:	bomba	de	direcção,	
adaptador	de	90˚	e	cabos.	A	bomba	é	equipada	com	um	travão	
de	fricção.

Disponível	com	cabos	com	dimensões	de:
5	a	20	pés	(153	a	610	cm),	em	etapas	de	1	pé.

Especificações (dimensões em mm)

Kit de direcção mecânica sem feedback
Kit	de	direcção	mecânica	de	alto	rendimento	sem	feedback,	
incluindo:	bomba	de	direcção	mecânica	sem	feedback,	adaptador	
e	cabos	de	alto	rendimento.	Operação	suave	sendo	durável	
devido	ao	design	do	sistema	de	transmissão.	O	design	elimina	
a	força	transmitida	pelo	cabo	de	direcção,	criando	uma	viagem	
agradável.	Um	kit	adaptador	a	20˚	pode	ser	fornecido,	a	pedido.

Substitui	Ultraflex,	Uniflex	e	Pretech
Certificação	A.B.Y.C.,	N.M.M.A.,	I.M.C.I.	e	CE.

Disponível	em	comprimentos	de	5
a	30	pés	(153	a	915	cm),	em	etapas	de	1	pé.

Especificações (dimensões em mm)

Comprimento
do cabo:

Potência máx. 
do motor

Curso do cabo Rotações da 
direcção

Direcção máx. Ø Raio de
curvatura min.

55 HP 230 2,6 406 302

Potência máx. 
do motor

Curso do cabo Rotações da 
direcção

Direcção máx. Ø Raio de
curvatura min.

250 HP 230 3,8 406 302
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sLinK

sspLAsH

strAns

strAnL

HCAB LCAB

tubo de montagem para direcção fora 
de borda Suporte	para	montagem	de	direcção	for	a	de	
borda.	Series	H	e	L.

Especificações (mm)

montagem no espelho de popa
Suporte	para	no	espelho	de	popa	(curto)	para	series	L	e	H.

Especificações (dimensões em mm)

*	Altura	do	cabo	até	ao	painel	de	popa

montagem no espelho de popa
Suporte	para	montagem	no	espelho	de	popa	(longo)	para	
series	L	e	H.		

Especificações (dimensões em mm)

*	Altura	do	cabo	até	ao	painel	de	popa

Fora de borda

Cabos de direcção
Disponíveis	para	as	gamas	Standard	e	de	alto	rendimento.	
Comprimentos	entre	5	e	30	pés	(153	a	915	cm),	em	etapas	
de	1	pé.
Raio	máximo	de	curvatura:	302	mm.

Para	a	gama	Standard:	LCAB..	(max.	55HP)
Para	a	gama	de	alto	rendimento:	HCAB..	(max.	250HP)

Conjuntos de montagem de cabos de direcção
Para	completar	o	sistema	de	direcção	de	acordo	com	os	seus	requisitos,	seleccione	um	dos	conjuntos	de	montagem	abaixo.

Cabos de direcção sobressalentes

Flange	Ø

125

Comprimento*	(mm) Ângulo

51 90˚

Comprimento*	(mm) Ângulo

102 67˚

Braço universal de ligação
Quando	um	motor	fora	de	borda	actua	como	base	
para	os	cabos.	Series	L	e	H.
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Materials
LoCKdr

uitstEL

LoCKdrC

BoAtFiX1

sCsCsCsC

tampão e encaixe estanques
Os	tampões	e	encaixes	estanques	estão	disponíveis	em	2	versões:	
Para	cabo	com	uma	área	transversal	até	0,75	mm2	(AWG18)	
máx.	3	Amp.	ou	para	um	modelo	maior	para	cabos	até	2,5	mm2	
(AWG12)	máx.	5	Amp.	São	fornecidas	de	fábrica	uma	junta	de	
borracha	e	uma	cobertura	sintética.

Material:	bronze	cromado

Tampão e Encaixes

Cobertura antiderrapante de convés
Cobertura	para	convés,	fabricada	em	borracha,	cortiça	e	plástico.
Este	material	tem	elevadas	propriedades	antiderrapantes	sob
quaisquer	circunstâncias.	É	altamente	resistente	à	luz	solar,
água	do	mar	e	ao	óleo.	Apropriado	para	todos	os	tipos	de
convés	(aço,	fibra	de	vidro,	madeira,	alumínio	e	betão).

Tamanhos:   Cores disponíveis:
90	x	120	cm	 	 	 Happy	Elephant	(cinzento)
90	x	240	cm	 	 	 Safari	(castanho	claro)

Cola vEtus
Esta	cola	foi	especialmente	desenvolvida	para	os	acabamentos	da	
cobertura	antiderrapante	de	convés	da	VETUS.	No	entanto,	também	
é	apropriada	para	colagem	de	poliéster,	PVC,	couro	e	de	madeira,	
obtendo-se	uma	excelente	aderência.	O	mesmo	aplica-se	nos	
laminados	de	plástico,	tais	como	fórmica,	P.V.C.	rígido	e	ABS.	Fornecido	
em	latas	de	1	litro.

Uma	lata	de	1	litro	de	VETUS	FIX	é	suficiente	para	colar	2	a	3	m².

poly-wood
Este	material	é	excelente	para	a	fabricação	de	todos	os	tipos	
de	componentes	a	bordo.	É	resistente	aos	raios	ultra	violetas	à	
água	e	é	robusto	e	durável.	O	mesmo	é	facilmente	maquinado	
utilizando	ferramentas	para	madeira.	O	produto	é	composto	por	
plástico	sólido	não	laminado.	Não	quebra,	não	descolora,	etc,	
sendo	o	ideal	para	o	exterior.

Cor: branco
Dimensões disponíveis:
•	 1220	x	800	mm
•	 1220	x	2440	mm
•	 6,	12	ou	18	mm	de	espessura

Cada	uma	das	folha	é	protegida	por	um	filme	plástico.	
Recomendamos	que	remova	este	filme	quando	terminar	o	
trabalho;	não	antes.

Anti derrapante

materiais para interiores

Materiais

Fecho de botão
Botão	de	pressão	fabricado	em	plástico	cromado	ou	latão	
revestido.
Dimensões:	78	x	45	x	20	mm.

Ajustadores de escotilha em aço inox
Aço	inox	(AISI	316).	Com	abraçadeira	e	punho.

Fechaduras

tipo Comprimento min. Comprimento máx.

PH 202	mm 368	mm

FE 261	mm 485	mm
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Materials

Materials

GAssp

Bino1

Bino2

Tipo
Força 
em N

Curso S
em mm 

Força (F) em N/m 
Comprimento L

em mm
Comprimento L+S

em mm

GASSP25 180 74 13,3 180 254

GASSP30 135 85 11,5 220 305

GASSP38 135 140 18,9 240 380

GASSP44 180 160 28,8 280 440

GASSP51 270 205 55,3 305 510

Para	calcular	o	peso	máximo	admissível
que	pode	ser	apoiado,	são	necessários	os	seguintes	dados:
F	=	Força	do	amortecedor	a	gás	em	N/m	(consulte	a	tabela)
G	=	Peso	do	objecto	a	ser	içado	em	N
W	=	Largura	do	objecto	a	ser	içado	em	mm

o cálculo é o seguinte:

Força	em		N/m	=	G	x	½W

	 													
100

Exemplo
O	peso	(G)	de	uma	escotilha	é	de	11	kg	(≈110	N).	A	largura	(W)	da	
escotilha	é	de	600	mm.		Isso	significa	que:

110	x	300	=	33	N/m	é	necessário	para	manter	a	escotilha	aberta.
			1000

Na	tabela,	vemos	que	GASSP44	fornece	28,8	N/m,	o	que	significa	
que	4,3	N/m	adicionais	terão	que	ser	aplicados	pelo	utilizador.	

No	caso	de	dois	amortecedores	a	gás	GASSP38,	são	fornecidos	
18,9	x	2	=	37,8	N/m	pelos	amortecedores.	Nesse	caso,	o	utilizador	
terá	de	baixar	a	escotilha	com	uma	força	de	4,8	N/m.

Amortecedores a Gás
Existem	muitas	aplicações	a	bordo,	onde	o	apoio	de	um	amortecedor	a	gás	irá	reduzir	o	esforço	necessário.	Por	exemplo,	
escotilhas	pesadas	do	convés	ou	portas	de	armários.	Os	amortecedores	a	gás	VETUS	são	especificamente	concebidos	para	uso	
marítimo.	Todas	as	peças	exteriores	são	fabricadas	em	aço	inox	(AISI	316)	ou	de	materiais	sintéticos	e	os	especiais	dão	garantia	
de	uma	longa	vida	útil.	Quando	montado	verticalmente,	certifique-se	que	a	haste	está	a	apontar	para	baixo.

Estes	cilindros	são	fornecidos	com	fixações.

Fechaduras

Acessórios

Estes	são	especialmente	desenvolvidos	para	aplicações	marítimas.	Os	materiais	são	cuidadosamente	escolhidos,	no	que	respeita	
à	velocidade	do	vento.	A	cobertura	das	lentes	é	especialmente	escolhida	para	uso	na	náutico	onde	a	claridade	e	as	radiações	
UV	devem	ser	tidas	em	consideração.

Binóculos robustos de baixo peso
A	estrutura	durável,	de	baixo	peso	e	as	dimensões	
compactas	fazem	com	que	os	binóculos	BINO1	sejam	
ideais	para	ter	sempre	por	perto.	As	lentes	BK7	
multi-revestidas	proporcionam	imagens	muito	nítidas,	
enquanto	a	estrutura	é	anti	derrapante.	

•	 Lentes	BK7
•	Ampliação:	7x;	diâmetro	das	lentes	50	mm
•	 Repelentes	à	água
•	 Foco	fixo	e	foco	variável	central	
•	 Apoios	flexíveis	para	uso	com	óculos	de	sol
•	 Anti	derrapantes
•	Armação	robusta
•	 Inclui	caixa,	cinta	e	capa

Binóculos de alta qualidade à prova de água 
As	lentes	BAK	4	tornam	as	imagens	o	mais	nítidas	e	claras	possível	
em	binóculos	desta	gama	de	preço.	As	lentes	são	multi-revestidas	
de	modo	a	terem	uma	protecção	de	longa	duração.	As	lentes	
combinadas	com	largos	diâmetros	de	lente	tornam	estes	binóculos	
adequados	para	uma	utilização	em	condições	difíceis,	tais	como	no	
crepúsculo	ou	em	mau	tempo.	Os	binóculos	têm	um	revestimento	
robusto	de	toque	suave	e	um	design	ergonómico,	tornando-os	fáceis	
e	estáveis.

•	 Lentes	de	alta	qualidade	(BAK4)	para	imagens	claras
•	Ampliação:	7x;	diâmetro	das	lentes	50	mm
•	À	prova	de	água	e	de	nevoeiro	(com	azoto)
•	 Foco	fixo	e	foco	variável	central
•	 Apoios	flexíveis	para	uso	com	óculos	de	sol
•	 Design	ergonómico	e	anti	derrapantes
•	 Inclui	caixa,	cinta	e	capa

BAK4	e	BK7	é	referente	ao	tipo	de	vidro	utilizado	para	as	lentes.	As	lentes	duplicam	a	luz	no	interior	dos	binóculos.
BK7	é	boro	silicato	e	BAK4	é	vidro	de	bário.	O	tipo	de	vidro	afecta	a	nitidez	e	clareza	da	imagem,	o	BAK4	produz	as	melhores	
imagens	com	uma	distorção	desprezível,	enquanto	o	BK7	resulta	numa	imagem	muito	levemente	distorcida.

Binóculos náuticos
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Cores personalizáveis dos bancos
Para facilitar o estofamento personalizado, por exemplo por um perito 
local, a maioria dos bancos na gama V-Quipment pode ser encomendada 
sem estofamento no momento da encomenda. Os tipos de bancos 
Commander, Queen, King, Master e Pilot estão disponíveis em stock sem 
estofamento, consulte a página 318 da lista de preços. 
A VETUS pode também fornecer bancos em várias cores personalizadas, 
combinações de cores e até mesmo com o seu próprio logótipo.  
Solicite os preços e as quantidades mínimas de encomenda. Além disso, a  
imitação de couro skai usada nos estofos de bancos padrão está disponível 
em rolos de 5 metros nas cores azul, branco ou creme.  
Consulte a página 323 para obter mais informações. A VETUS também 
pode fornecer outras cores no rolo para encomendas especiais. 

Os seguintes produtos V-Quipment podem ser encomendados como uma encomenda especial. Contacte o seu distribuidor para mais 
informações.

ENCOMENDAS ESPECIAIS

Sob encomenda 

Poly-wood
O Poly-wood pode ser 
encomendado com várias 
dimensões. 
Ver página 344.

Hélices 
A VETUS oferece uma variedade de dimensões 
de hélices, a pedido. Os hélices são fornecidos 
em bronze manganês. Podemos fornecer 
hélices de bronze/alumínio. Ver página 76.

Cabos de bateria tipo BATC
Os cabos de bateria podem ser 
encomendados ao cm, a pedido.
Ver página 219.

Safety Of Life At Sea  
(SOLAS) 
Os modelos de motor M3.28, M4.15, 
M4.17 e M4.55 também se encontram 
disponíveis a pedido com aprovação 
SOLAS para uso em embarcações de 
socorro. Ver página 26.

Necessidades de ar
A VETUS pode fornecer quaisquer formatos e dimensões a pedido.  
Ver página 274.

Volantes
Os volantes (tipo PRO) podem 
ser encomendados com um logotipo 
impresso, a pedido. Ver página 224.

Materiais de 
insonorização
Os materiais de insonorização 
podem ser encomendados em 
várias dimensões.  
Ver página 58 - 59.

Albóis e escotilhas de ventilação 
A VETUS pode ofertar quaisquer formatos e 
dimensões de escotilhas e albóis, a pedido.  
Ver paginas 245 - 255.

Cunhos e cabeços de amarração
Os cunhos e cabeços de amarração 
podem ser encomendados com um 
logotipo personalizado, a pedido. 
Ver pagina 331.

Verdugos 
Os verdugos podem ser 
encomendados em vários 
comprimentos. 
Ver página 332.

Acoplamento homocinético 
com abraçadeira axial integral
A VETUS pode fornecer falanges 
à medida, a pedido. Ver página 66.



A Abraçadeiras 341
Acentos para embarcações 320-324
Acessórios 156, 334-341
Acessórios 335-340
Acessórios e respiros para reservatórios 156
Acessórios para propulsores de proa 176-179
Acessórios para sistemas de águas residuais 155-156
Acessórios para tubagens 337
Acessos de cabina 245-246
Acoplamento homocinético com abraçadeira axial integral 66-67
Acoplamentos (flexiveis) 68-70
Acoplamentos flexiveis 66-70
Ajustadores de escotilhas 344
Alarme de temperatura para escapes 94
Almofadas para embarcações 324
Amortecedores a gás 345
Amperimetros 108-109

Â Âncoras 310
Ânodos 50-51, 77
Ânodos de alumínio 50-51, 77
Ânodos de zinco 50-51
Ânodos para propulsores de proa 50-51, 77
Ânodos para veios propulsores 77
Ânodos para veios propulsores 77

A Anti furto de combustivel 127
Anti-salpicos de combustivel 123
Anti-salpicos para combustivel 123
Apoios de montagem 127
Apoios flexiveis para motores 52-53

B Bancos 320-324
Baterias 215-217
Baterias AGM 217
Baterias de gel 217
Binóculos 345
Bomba para águas residuais 155
Bombas de direcção 227-232
Bombas de esgoto 55
Bombas de esgoto 341
Bombas electro-hidráulicas 190-191
Bombas hidráulicas 190, 233
Bombas manuais 341
Botoneira controlada remotamente para baterias 178
Braços (hidráulicos) 235
Braços electro-hidráulicos de elevação 235
Buzinas marítimas 329

C Cabeços de amarração 331
Cabeçote de ligação 340
Cabos de bateria 219
Cabos de bateria 219
Cabos de comando 46
Cabrestantes 280-303
Caixas para baterias 216
Canas de leme 236
Canas de leme e passa cascos 236
Carregador solar para baterias 210
Carregadores de bateria 210-212, 214
Casquilhos 75
Casquilhos 75
Cilindros de direcção 227-232
Cobertura anti derranpante para convés 344
Coberturas para bancos 324
Colectores 337
Coletor de escape “heavy duty” 90-91
Comandos de controlo para motores 42-45
Comandos electrónicos para motores 44-45
Comandos remotos para motores 42-43
Combiflex 70
Combi-y 209
Comutadores de pé 305
Conta horas 108-109
Conta rotações 108-109
Controlo de corte para motores 46
Controlos de lava pára brisas 261
Controlos remotos eléctricos 176
Controlos remotos eléctricos 234
Controlos remotos para hélices de proa 176-177
Controlos remotos via rádio 176-177
Corrente 312-313
Corrimão 330
Cortinas / mosquiteiras 255
Cunhos 331
Cunhos 331

D Depósito universal 124, 132, 151
Detector de gases 112
Detector de vapores de gasolina 112
Detectores 112
Direcção assistida 194
Direcção assistida hidráulica 194-195
Direcção assistida remota 234
Direcção hidráulica para fora de borda 232-233
Direcção por cabo 342-343
Direcção por joystick 234
Dispositivo automático de inversão 210

E Escadas de acesso 330
Escotilhas de acesso 255
Escotilhas de acesso 251-255
Escotilhas de acesso 251-255
Escotilhas de ventilação 251-255
Estabilizadores 200-201
Estabilizadores hidráulicos 200-201

Estofos 324
Extractores 268-269
Extractores (eléctricos) 268

F Fechadura 344
Fichas e tomadas 344
Fichas e tomadas estanques 334
Filtro de gasolina 122
Filtro para água de refrigeração 47-48
Filtros 47-48
Filtros  (água de arrefecimento) 47-48
Filtros (anti odores) 126
Filtros (separadores de água do gasóleo) 118-122
Filtros anti odor (águas residuais) 154
Filtros de água 47-48
Filtros de combustivel 118-120
Filtros separadores de água 118-121
Fusiveis e porta fusiveis 218

G Garras para cabos 46
Geradores marítimos Diesel 206-207
Grelhas de ventilação 56-57, 274-275
Grupo hidráulico de potência 198
Grupos de potência (diesel) 207
Grupos de potência (electro hidráulicos) 198-199
Grupos de potência hidráulica 199
Grupos geradores 206-207
Guinchos 280-303
Guinchos 280-303

H Hélices 76-77
Hélices de proa “funcionamento longo” 172
Holofotes 333

I Iluminação 333
Indicadores de posição de leme 108-109
Insonorização 58-59
Instrumentos 104-109
Instrumentos para motores 108-109
Interruptores para buzinas marítimas 329
Interruptores principais para baterias 218
Inversores 208

J Janelas 251-255
Janelas fabricadas à medida 242-245

K Kit de peças sobressalentes 61
Kit para propulsão por coluna 29
Kit remoto para aplicação de filtro de óleo 29, 36
Kits de ligação para reservatórios rígidos 124, 126, 133

L Ligações para passa cascos 98
Ligações para tubos 98
Ligações para tubos 156
Limitadores para corrente 309
Limpa pára brisas 244
Liquido de refrigeração 55
Lubrificantes 54-55
Luzes de navegação 333

M Manometro de pressão de óleo 108-109
Manómetros de consumo energético 30-108
Manometros de temperatura 108-109
Manómetros e sensores 106-109
Manometros para águas residuais 106-107
Manometros para reservatórios de água 106-107
Manómetros para reservatórios de água 108-109
Manometros para trim 108-109
Materiais acústicos 58-59
Mesas 328
Misturador termostático 139
Monitorizador de baterias 213
Motores 16-41
Motores marítimos Diesel 16-41
Motores marítimos Diesel 16-41

Ó Óleo hidráulico 237
Óleos 54-55

P Paineis de controlo 104-105, 174
Paineis de controlo para propulsores de proa 174-179
Paineis de fusiveis 110-111
Paineis de instrumentos para motores 104-105
Painel de controlo de sistemas de aguas residuais 150
Painel de controlo para sistemas de águas residuais 155
Painel de controlo remoto sem fios 176-177
Passa cascos 335-340
Pernas para mesas 328
Pescoços de cavalo 93
Placas de poly-wood 344
Portas articuladas 246
Processador tipo sani 149-150
Pro-docker 182
Propulsão de emergencia 196
Propulsão Diesel-hidráulica 196-197
Propulsão eléctrica 30
Propulsão híbrida 30
Propulsão hidráulica 196-197
Propulsção por coluna 29
Propulsores de popa 180-181
Propulsores de proa 173
Propulsores de proa (eléctricos) 164-173
Propulsores de proa (hidráulicos) 183-185
Propulsores de proa protegidos contra ignição 171
Propulsores de proa retracteis 185
Propulsores hidráulicos 183-185
Protecção de carga de marina 210

R Refrigerador 195
Relés 219
Reservatórios: • Águas residuais - rigidos 151-153

Reservatórios de água (potável) 132-136
Reservatórios flexiveis 153
Reservatórios hidráulicos 193, 195
Reservatórios para águas residuais 151-154
Reservatórios para combustivel 124-125
Reservatórios: • Água potável - flexiveis 136
Reservatórios: • Água potável - rigidos 132-135
Reservatórios: • Águas residuais - flexiveis 153
Reservatórios: • Combustivel - rigidos 124-125
Respiradores 334
Rodas de leme 224-225
Rodas de leme 224-225
Rolos para guinchos 308-309

S Sanitas 144-148
Sanitas marítimas eléctricas 144
Sensores de nivel 106
Sensores de nível (reservatórios) 106-107
Sensores de posição de leme 108-109
Sensores e manometros para reservatórios 104-105
Sensores para reservatórios 104
Sensores ultrasónicos 105
Separador de gases da água 94
Separador de óleo da água 49
Separador de óleo da água de esgoto 49
Separadores de baterias 212
Separadores de diodos 212
Silenciosos 85-87, 93
Silenciosos 85-92
Sistema de lava pára brisas 260
Sistema de lava pára brisas 260
Sistema misturador para escapes 95
Sistemas de controlo hidráulico 184
Sistemas de direcção fora de borda 231, 342
Sistemas de direcção tipo follow up 234
Sistemas de limpa pára brisas 256-261
Sistemas pressurizados de água 138-139
Sistemas pressurizados para água 138-139
Solenoides 219
Suportes de montagem 192
Suportes para motores (flexiveis) 52-54

T Tampas de inspecção 125, 133, 156
Tampões de alimentação 334
Tampões para convés 334
Tank fresh 154
Taquimetro 108-109
Terminais (bateria) 219
Terminais com olhal para cabos de bateria 219
Terminais de bateria 219
Terminais para cabos de bateria 219
Termoacumuladores 137
Termoacumuladores 137
Tês 340
Teto de abrir panorâmico 244
Tomadas de água 335-339
Tomadas de ar 272-273
Tomadas de ar 270-273
Tubo anti odor 156
Tubo anti odor 158-159
Tubo de nylon 237
Tubo para água 158-159
Tubo para água de refrigeração 49
Tubo para águas residuais 156
Tubo para alimentação de combustivel 127
Tubo para extractores 56, 274
Tubo para termoacumuladores 139
Tubo para ventilação 268
Tubo sanitário 156, 158-159
Tubos 158-159
Tubos de escape 99
Tubos de sucção 133
Tubos em silicone 99, 158-159
Tubos hidráulicos 237
Tubos para combustivel 127
Túneis para hélices de proa 179

U Unidades de estação dupla 46
V Válvula de vetilação por vácuo 155

Válvulas 337-339
Válvulas anti retorno (hidráulicas) 237
Válvulas anti sifonamento 96-97
Válvulas de esfera 156-157 ,337-339
Válvulas de esfera electricamente operadas 157
Válvulas de esfera remotamente controladas 157
Veios 71-75
Veios e mangas para linhas de veios 71-75
Ventilação 266-275
Ventilação para casa da maquina 56-57
Ventiladores 266-268
Ventiladores 56-57, 274-275
Ventiladores de extracção 269
Ventiladores tipo cogumelo 266-267
Ventiladores tipo concha 267
Verdugos 332
Vigias 247-250
Vista clara 259
Voltimetro 108-109


