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Verdens mest komplette utvalg av DC thrustere 
Med over 120 DC modeller på programmet, kan du 
være trygg på å finne den mest optimale thruster-
løsningen for din båt. Sleipner er verdens ledende 
produsent av elektriske og hydrauliske thruster-
systemer for båter inntil 140 fot.

PRO serien med hastighetsregulerte thrustere
Alle thrustere i PRO utgave leveres med en DC 
effektkontroll som trinnløst regulerer thrusterens 
skyvekraft. I tillegg til fordeler som lengre kjøre- 
tider, lavere støy og informasjonsdisplay i kontroll-
panelet, byr systemet på en unik HOLD-funksjon. 
Systemet kan også ettermonteres på de fleste 
Side-Power thrustere. 

8-kanals fjernkontroll
I den nye serien fjernkontroller fra Sleipner, lanseres  
en ny modell RC-23E, som kan kontrollere inntil to 
thrustere og to ankervinsjer. Leveres ferdig pro-
grammert i komplett sett med fjernkontroll, holder, 
halssnor, mottaker og kabelstokk ferdig tilpasset 
Side-Power produktene.

Side-Power Ankervinsjer
Etter oppkjøpet av Engbos markedsledende anker-
vinsjer, tilbyr nå Sleipner de fleste av disse modellene 
i en oppgradert utgave. Nytt av året er bl.a. to nye 
kontrollpanel, samt helt nykonstruert elektronisk 
vinsjkontroller. 



Ny thruster, eller kanskje oppgradere den du har til PROporsjonalt – få trinnløs 
hastighets regulering og ’Docking’ funksjon. Med disse funksjonene vil du få en 
enklere og tryggere båthverdag, når du skal inn og ut av brygga? Du kan selv be-
stemme hvor mye skyvekraft du ønsker å bruke, eller bruke den unike ’Docking’ 
funksjonen som presser båten til brygga mens du tar av fortøyningene, eller når 
du skal fortøye! Man kan enkelt ta båten inn og ut av brygga på egenhånd, selv i  
situasjoner hvor det er krevende forhold som vind og mye strøm!

For mer informasjon om PROporsjonale thrustere, og oppgraderingen: www.sleipner.no

Trenger du en ankervinsj, så kan vi gi deg et tilbud på Sleipner (Engbo) sine fritt fall vinsjer som 
passer til de fleste båter.

Eller kanskje oppgradere thrusteren, eller vinsje med en fjernkontroll?
Se vårt utvalg: www.sleipner.no

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen spørsmål, eller ønsker et tilbud.

GO PRO
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