
VOORKANTÁLLE TECHNIEK 
VOOR DE PLEZIERVAART

ONZE MERKEN:

Bekijk online ons 
gehele assortiment!

Drinkwaard Marine is in 1961 opgericht.  
De eerste jaren stonden in het teken van 
mariniseren en reviseren. De afgelopen 30 
jaar is de focus verlegd naar het verkopen 
en installeren van nieuwe scheeps- 
motoren alsmede onderhoud van vele 
merken scheepsmotoren en alle  
technische producten. 

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot één van de grootste 

partijen van Nederland binnen de pleziervaart en kleine 

beroepsvaart. Ook zijn we exclusief importeur van 

ePropulsion en distributeur van Craftsman Marine. 

Een stabiele partner voor de pleziervaart
Het terrein van Drinkwaard beslaat meer dan 10.000 m2.  

U vindt er een uitgebreide showroom, een professionele 

werkplaats, een moderne binnen- en buitenstalling en 

2 kranen met een hefvermogen van 20 en 50 ton. Een 

vriendelijke receptioniste en een vakkundig team van 20 

specialisten staan 6 dagen per week voor u klaar.  

Kortom: Een stabiele partner voor de pleziervaart!

 

Kom bij ons langs in Sliedrecht
Bekijk in onze showroom de producten en laat u  

adviseren onder het genot van een lekker bakje  

koffie in onze scheepsbar. Wij zijn goed bereikbaar 

over land en water, ook voor boten met staande mast.  

 

In deze folder treft u een beknopt overzicht van onze 

producten. Wilt u meer weten? Kom dan gezellig langs 

of neem contact met ons op!

Over ons

WWW.DRINKWAARD.COM

Drinkwaard Marine is exclusief  
importeur van ePropulsion voor  
de Benelux.

Met een elektrische binnen- of buitenboordmotor  

van ePropulsion haalt u een kwaliteitsproduct in  

huis. Onder de elektrische motoren staan deze zeer 

hoog aangeschreven. Onze gezamenlijke missie is: de 

overgang naar elektrisch varen versnellen. Dit willen we 

bereiken door eersteklas producten te leveren. Deze zijn 

stil, efficiënt, emissievrij en betrouwbaar. Hiermee zetten 

wij ons in om de vaarervaring van mensen te verbeteren 

en tegelijkertijd de leefomgeving in het water te  

beschermen. 

Het assortiment van ePropulsion bestaat naast 

bnnen- en buitenboordmotoren uit accu’s, la-

ders, bedieningen, kabels en (klap)schroeven. 

Alles is zo ontworpen dat het plug and play te  

installeren is. 

10 jaar innovatie in 
elektrisch varen

Bekijk het gehele 
assortiment van 
ePropulsion

• Krachtige motoren 
Geschikt voor boten  

tot 15 meter

• Urenlang varen 
Met de krachtige  

E-serie accu’s

• Fluisterstil 
Ervaar zelf het verschil

• Onderhoudsarm Baanhoek 152
3361 GN Sliedrecht
NEDERLAND

+31(0)184 - 412332
info@drinkwaard.com
www.drinkwaard.com



SCHEEPSDIESELMOTOREN  
VAN CRAFTSMAN MARINE
 

De Craftsman Marine scheepsdieselmotoren staan 

bekend om hun uitstekende kwaliteit. Alle componenten 

en materialen zijn zorgvuldig geselecteerd. Dit  

resulteert in een mooi en betrouwbaar product.  

Door de garantie te verlengen tot 6 jaar op alle motoren 

krijgen Craftsman Marine klanten net dat beetje meer 

zekerheid en vertrouwen. 

Craftsman Marine levert ook  
alle toebehoren, zoals:

• Boeg- en hekschroeven

• Motorpanelen

• Uitlaatsystemen

• Schroefassen en -kokers

• Propellers

• Instrumentenpanelen

• Tanks

Innovatie

Bekijk online ons 
gehele assortiment
van Craftsman Marine!

LICHTGEWICHT MOTOREN VOOR SNELLER VAREN

Ook in hybride uitvoering
Het Blue Hybrid systeem van FNM biedt de ideale  

oplossing om gebruik te maken van de vertrouwde  

diesel in combinatie met een krachtige elektromotor.

Door deze combinatie kunt u onbeperkt beschermde en 

stiltegebieden bevaren

Deze elektromotor is direct tussen motor en  

keerkoppeling gebouwd, dit alles met behoud van de 

compacte afmetingen.

FNM Marine Diesel Engines zijn kleine, lichtgewicht  

motoren tussen 80 en 350 PK. Deze zijn uitermate  

geschikt zijn voor snelvarende schepen, omdat de 

verhouding tussen vermogen, afmetingen en gewicht 

uniek is! De motoren zijn het resultaat van meer dan 30 

jaar innovatieve ontwikkeling. Een betrouwbaar product 

wat eenvoudig te onderhouden is en is gemaakt voor de 

lange gebruiksduur. 

De omschakeling tussen diesel en  

elektrisch is eenvoudig middel de  

meegeleverde bedieningshendel.

Hybride 
aandrijving

DRINKWAARD MARINE IS HÉT ADRES VOOR:
MOTOREN, KEERKOPPELINGEN, BOEG- EN HEKSCHROEVEN, 
SCHROEFASSYSTEMEN, MARINISATIEDELEN, ONDERDELEN  
EN ALLE TECHNISCHE TOEBEHOREN.

Wat is een hybride aandrijving?
Bij een hybride aandrijving wordt er zowel een

elektrische motor als een scheepsdieselmotor

ingebouwd in uw aandrijflijn. Ook laden de accu’s weer

op wanneer u op de dieselmotor vaart.

Voordelen van onze hybride aandrijving
• Geruisloos varen bij gebruik elektromotor

• Volledig in Nederland geproduceerd 

• Rendement van 90% ten opzichte van 

branchegemiddelde van 70%

• Soepel schakelen tussen elektrisch-  

en dieselaandrijving

Volledig systeem
Het systeem wordt standaard geleverd met:

• De elektromotor inclusief meedenkend  

motormanagement

• Duidelijk display met digitale sleutels (anti-diefstal)

• Bedieningshandel met canbus-systeem 

(geen potmeter!)

• Waterkoeling t.b.v. elektromotor

Lees meer over  
dit product!

KEERKOPPELINGEN

Onze generatorsets van 6 t/m 60 KVA assembleren wij 

geheel naar uw specifieke wensen in onze werkplaats. 

Hierbij maken wij gebruik van Mitsubishi motoren en 

Stamford generatoren. Samen vormt dit een generator-

set van topkwaliteit. Omdat wij altijd gebruik maken van 

1500tpm motoren zijn deze sets zelfs zonder omkasting 

geluidsarm.
Op basis van Mitsubishi motoren leveren wij een range 

scheepsdieselmotoren van hoge kwaliteit. De motoren 

zijn leverbaar in kiel- en interkoeling en met 

keerkoppeling naar keuze. Uiteraard kunt u ook

gebruik maken van uw bestaande keerkoppeling.

Onze werkplaats is erin gespecialiseerd om specifieke 

wensen uit te voeren.  Bijvoorbeeld aangepaste motor-

steunen op maat, zodat uw nieuwe motor direct

weer op de bestaande fundatie past.

GENERATORSETS

Wij leveren keerkoppelingen van nagenoeg 

alle bekende merken, zoals o.a.: Velvet,  

Paragon, ZF, Hürth en PRM. Naast een grote 

voorraad nieuwe keerkoppelingen hebben wij 

ook een ruim aanbod in gereviseerde keer-

koppelingen. 

Tevens beschikken wij over een ruilsysteem, u 

levert uw defecte keerkoppeling in en neemt 

direct een soortgelijk gereviseerd exemplaar 

mee. Daarnaast is reparatie van uw eigen 

keerkoppeling ook uiteraard mogelijk!

SCHEEPSMOTOREN


