products

C OMPLETE
ELEKTRICITEITSHUISHOUDING
VO O R JAC H T E N

ASA Boot Electro biedt al zeventig jaar
complete oplossingen op het gebied
van elektra voor de jachtbouw, met
producten en complete systemen van
gerenommeerde fabrikanten. Ook staan we
bekend om onze maatwerkoplossingen,
zoals custom made schakelpanelen en op
maat gemaakte systeemconfiguraties.

ASA Boot Electro is een leidende en adviserende technische
groothandel in de maritieme sector met meer dan 5000
artikelen in het assortiment, met bekende merken zoals
Aqua Signal, Blue Sea, Victron Energy, Philippi, Side-Power,
Vimar en VDO. Jachtbouwers, installateurs, servicecentra en
watersportwinkeliers hebben volop keuze in onze producten,
materialen en systemen. Ook voor elektrische en hydraulische
installaties in motor- en zeilboten, superjachten en kleine
beroepsschepen kunt u bij ons terecht voor advies, verkoop en
ondersteuning.

een veelzijdige allround groothandel op het gebied van
elektriciteitshuishouding op plezierjachten. Intussen
verhuisde ASA van de binnenstad van Amsterdam naar
Breukelen en vervolgens naar industrieterrein De Dollard in
Watergang.
In 2007 werd Twan Bogert de nieuwe eigenaar, die
eerder bij ASA had gewerkt en veel ervaring had
in de maritieme branche. Hij versterkte de
dienstverlening, breidde het productenpakket
verder uit en voegde innovatieve
oplossingen en nieuwe merken
aan het portfolio toe. Vanaf
2021 is ASA Boot Electro
in Oosthuizen
gevestigd.

VAN ACCU NAAR INNOVATIES

ASA is opgericht als Accu Service Amsterdam (ASA), toen
Adriaan Kock in 1952 accu's aan binnenvaart en autoindustrie
ging leveren. Onder leiding van zijn zoon Peter, die ASA
in de jaren zeventig overnam, groeide het bedrijf uit tot
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Twan Bogert: ,,ASA Boot Electro is
al 70 jaar dé powerpartner voor de
jachtbouw. We zijn ook heel trots op
onze nieuwe locatie in Oosthuizen.
Onze volledige voorraad kunnen
we op begane grond kwijt, zodat we
efficiënter kunnen werken. Ook de
showroom is groter. Hierdoor kunnen
we de klanten nog beter laten zien wat
er allemaal mogelijk is.”
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S T R O O M VO O R Z I E N I N G VO O R
VEILIGHEID EN C OMFORT
Stroom is cruciaal voor de veiligheid en het comfort aan
boord. Of het plezierjacht nu vaart, voor anker ligt of is
afgemeerd: stroom moet aanwezig zijn en op te wekken.
Stroomvoorziening aan boord is dan ook van oudsher de
kern van de bedrijfsactiviteiten van ASA Boot Electro. We
hebben een partnerschap met Victron Energy, wereldwijd de
toonaangevende leverancier van nautische stroomoplossingen.

Klanten kunnen naast een standaard oplossing ook kiezen voor
extra stroombronnen. Zoals een extra dynamo met intelligente
laadstroomregelaar, hydrogenerator of een dieselgenerator.
Ook duurzaam energie opwekken via zon of wind is mogelijk,
bijvoorbeeld met hypermoderne sleepgenerator van Watt&Sea,
die gebruik maakt van de snelheid van het schip door het water,
en serieus stroom levert.
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Asa Boot Electro B.V.
De Dollard 1
1454 AT WATERGANG
Tel: 020-4369100
Fax: 020-4369109
info@asabootelectro.nl
www.asabootelectro.nl

Vrijheid

Omvormer/laders,
accu’s en meer
Energy. Anytime. Anywhere.

www.victronenergy.nl

Energy. Anytime. Anywhere.
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met Victron Energy aan boord

D I S T R I B U T I E E N S C HA K E L I N G :
ER IS ZOVEEL MOGELIJK
ASA Boot Electro beschikt over een groot assortiment
aan innovatieve producten op het gebied van

Ook zijn we trotse leverancier van het internationaal
gerenommeerd productenpakket van Vimar. Voor kenners en
ontwerpers van superjachten is Vimar een bekende naam voor
hoogwaardig schakelmateriaal en wandcontactdozen. Het ByMe domoticasysteem dimt ledspots, stuurt blinds en airco aan
met prachtig exclusief schakelmateriaal.

zekeringssystemen en schakelpanelen.
Zo leveren we monitorsystemen voor (super)jachten
op basis van het NMEA 2000 Can-bussysteem en
uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande N2 K
navigatiesystemen of monitoring en beperkt schakelen via
pc-software. Het monitoring- en alarmsysteem op basis van pcsoftware met een reeks van NMEA 2000 sensoren en interfaces
is door de klant zelf samen te stellen.

Een mobiele telefoon laden zonder aansluitkabel? Het
kan. Het compacte, inductieve laadstation van Berker kan
in een tafelblad worden ingebouwd en genereert een
elektromagnetisch veld.

World leading
manufacturer of marine
and military antennas

shakespeareco.com
6

IT’S THE DETAILS
THAT DETERMINE
THE OUTCOME

Blue Sea Systems is opgericht in 1992 met als doel het creëren van innovatieve, hoogwaardige elektrische producten
die de veiligheid, eenvoud en betrouwbaarheid van het varen verbeteren. Sinds die tijd is het assortiment uitgebreid tot
meer dan 1.000 artikelen, bestemd voor de maritieme, industriële, recreatie- en speciale voertuigenmarkt. De producten
omvatten acculaders, accuschakelaars, automatische laadrelais, zekeringhouders, busbars, meters en distributiepanelen.

BLUE SEA SYSTEMS - PART OF THE ADVANCED SYSTEMS GROUP BY BRUNSWICK

YO U R M O S T T R U S T E D PA R T N E R | O N E A S G . C O M
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L I N S S E N YA C H T S

Grand Sturdy 45
AC, voor de echte
liefhebber
Samen met Linssen Yachts in
Maasbracht zorgt ASA Boot Electro
ervoor dat de Linssen Grand Sturdy
45 AC een topproduct is op de
waterwegen.
Linssen Yachts is marktleider in de stalen
jachtbouw. De Linssen Grand Sturdy serie
is de meest veelzijdige serie stalen jachten
die u kunt vinden. Met deze unieke
combinatie van klassieke styling, hightech prestaties en doordachte details in
het ontwerp onderscheidt u zich als echte
liefhebber.
Voor de Grand Sturdy 45 AC kiest Linssen
Yachts voor de Sidepower / Sleipner boegen hekschroef systeem. De proportionele
versie is tevens op dit schip als optie
beschikbaar.
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JA C H T B O U W D E A L M

Delfino 65: een stoer
trawlerjacht
ASA Boot Electro leverde complete
systemen voor de Almtrawler Delfino 64.
Dit nieuwe zeegaand jacht is gemaakt
door Jachtbouw De Alm in Werkendam,
een bouwer die bekend staat om grote
kennis, vakmanschap en perfecte
afwerking.
De Delfino 64 is een stoer trawlerjacht met
Portugese brug en een waaiersteven naar
een ontwerp van Theo Werner van Werner
Yacht Design.
ASA heeft voor dit prachtige schip een
Sidepower / Sleipner hydraulische installatie
met een SH320 boeg- en hekschroef systeem
geleverd. Ook is het schip voorzien van het
Sidepower Vector fin VF1050 stabilisatie
systeem.
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B E S T U R I N G E N S TA B I L I S AT I E
Probleemloos kunnen manoeuvreren, stabiliseren en ankeren
maakt het varen met een plezierjacht pas echt ontspannen.
Op dit gebied heeft ASA Boot Electro ook alles in huis:

•

Side-Power / Sleipner DC boeg / hekschroeven tot 300 KGF

•

Side-Power / Sleipner hydraulische & AC boeg /
hekschroeven tot 1400KGF

•

Side-Power Sleipner Vector fin stabilizers tot 1,95sqm

Stabilisatoren (van Sleipner) maken het varen comfortabeler
bij elke snelheid met flinke vermindering van onaangename
deining. Stabilizers worden toegepast op grote en kleine
jachten. Het systeem werkt ook als het jacht stilligt en heeft
dus ook een zogenaamde zero-speed functie. De vinnen
veroorzaken een minimale weerstand en met een touchscreen
display is het systeem eenvoudig in te stellen en te bedienen.
Naast de complete range hydraulische Vector Fins, zal in de
loop van 2022 de nieuwe generatie elektrische Vector fins
worden geïntroduceerd.

Een full-service, accountants- en
advieskantoor met een menselijke aanpak.
Dat is de kracht van De Meerse.
www.meerse.nl
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Introducing

Electric
Vector Fins™
Electric stabilizers with
next-generation Vector Fins™

New
2022

Electric Vector FinsTM
•
•
•
•
•
•
•

Compact custom made electric actuator
High energy efficiency
Patent pending noise reduction
With 3rd generation Vector FinsTM
Increased lift to drag ratio, placement flexibility and efficiency
The significant foiling effect provides a smoother ride
Easier installation

Dutch distributor:
Asa Boot Electro
www.asabootelectro.nl

Sleipner Group
www.sleipnergroup.com
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S T- B A R T H YA C H T I N G

Het fraaie superjacht
St-Barth 75
ASA is ook powerpartner van St-Barth
yachting, een nieuwe speler in de
Nederlandse jachtbouw. Met de introductie
van de St-Barth 75 heeft eigenaar Frank
Bart in samenwerking met Arnold de Ruyter
een fraai nieuw pocket superjacht in de
markt gezet.
De St-Barth 75 is een tijdloos, innovatief
en duurzaam jacht met veel hoogstaande
technologie. ASA levert voor dit kleine
superjacht een complete 3-fase Victron
Quattro installatie, plus monitoring. Naast
het energiesysteem is het schip voorzien van
Side-Power / Sleipner SEP250 proportionele
boegschroef die geïntegreerd is met het Volvo
IPS systeem. Deze is op afstand te bedienen
met het Dockmate Twist remote control
systeem.
De Spectra Watermaker Newport 1000
maakt dat de drinkwatervoorziening geheel
onafhankelijk is. Het schip is verder voorzien
van Vimar Arke schakelmateriaal met EnOcean
op afstand bediend schakelmateriaal en
diverse LED interieur verlichting. De LED
onderwaterverlichting maakt het schip
helemaal af.
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V E R L I C H T I N G : WAT U M A A R W E N S T
ASA Boot Electro heeft een uitgebreid assortiment luxe verlichting.
Die komt vooral tot haar recht in superjachten: als interieur- en
exterieurverlichting in halogeen en led, onderwaterverlichting en
krachtige schijnwerpers. Het programma van het Italiaanse BCM,
maar ook de luxe verlichtingsarmaturen van Aqua Signaal en Cabin,
worden door superjachtbouwers over de hele wereld gewaardeerd
en ingebouwd. Deze hoogwaardige merken kenmerken zich door
een hoge mate van customisatie en duurzaamheid.

CABIN
CABIN
CABIN
DENMARK
DENMARK
DENMARK

WORLD
CLASS
YACHT
LIGHTS
WORLD
CLASS
YACHT
LIGHTS
WORLD CLASS
LIGHTS
SINCEYACHT
1977
SINCE 1977
SINCE 1977

WWW.CABIN.DK
WWW.CABIN.DK
WWW.CABIN.DK
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EEN BREED ASSORTIMENT TOPMERKEN
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ASA Boot Electro B.V.
Ambachtsweg 2
1474 HW OOSTHUIZEN
NEDERLAND
020-4369100
www.asabootelectro.nl
www.asaenergysystems.nl

