
JACHTONDERHOUD



Jachtonderhoud
In de jachtonderhoud is de kwaliteit van werken een zeer 
belangrijk element. Ook efficiëntie is bij het onderhoud aan 
jachten een belangrijk aspect. Veel werkzaamheden kun-
nen hierin tijdrovend en vervelend zijn, hierbij is te denken 
aan het verwijderen van antifouling verf en roestvorming, 
het uitvoeren van spotrepair en tal van andere zaken. Met 
een jarenlange wereldwijde ervaring en tal van prestigieuze 
referenties in het binnen- en buitenland wordt het IBIMAR® 
systeem meer en meer een belangrijke onderdeel bij het 
onderhoud van jachten.

Verwijderen antifouling verf en roest
Het verwijderen van antifouling verf kan zeer tijdrovend zijn 
bij het gebruik van traditionele methoden. Of u de antifou-
ling verflaag nu wilt verwijderen van polyester, staal of hout, 
met het IBIMAR® systeem behaald u altijd het beste en 
gladste resultaat in zeer korte tijd. Ook van zeer moeilijk be-
reikbare plaatsen worden alle verflagen moeiteloos verwij-
derd. De gelcoat die blijft zitten bij het stralen is direct klaar 
voor het aanbrengen van een nieuwe verflaag. Dankzij het 
traploos instellen van de machine is het mogelijk om zeer 
specifiek straalwerk te verrichten. Ook het verwijderen van 
teer, roest en verf van staal werk eenvoudig en moeiteloos. 

Toepassingen
• Effectief verwijderen antifouling verf.
• Uitvoeren van spot – repair voor gelcoat.
• Verwijderen walshuid van nieuw staal.
• Verwijderen verf en roest van staal.
• Het onder lage druk reinigen van de schroef.
• Reinigen van rvs componenten.
• Reinigen van teakhout.

Wij zijn toegewijd aan de 
bescherming van het milieu 
voor de volgende generatie

Het IBIMAR® systeem draagt 
bij aan een ecologische manier 
van reinigen zonder chemicaliën

Referenties

Bekijk nu onze demonstratievideo’s!

Blader door het IBIMAR® fotoal-
bum.

CONSERVATION - RESTORATION - RESEARCH

IBIMAR® voldoet aan de Europese richtlijnen voor drukapparatuur.

IBIMAR® 13

IBIMAR® 28

IBIMAR® 40



Accessoires en toebehoren
Elke IBIMAR® straalketel kan uitgerust worden met diverse 
accessoires en toebehoren

5 jaar fabrieksgarantie  
op al het IBIMAR® materiaal

IBIMAR® E500 electrocompressor 

Volgelaatsmasker
Straalmasker voorzien 
van stoffilter.

Ademluchthelm
IBIMAR® straalhelm 
met beschermende 
cape.

Afzuigkap
Stofvrij stralen met afzuiging 
van stofzuiger.

Spytze EL3700 ventilator Spytze EL7560 ventilator

IBIMAR 220V nakoeler
Makoeler / persluchtdroger 
elektrisch 220 volt.

Compressoren
De IBIMAR® straalketel kan uitgerust worden 
met één van onze compressoren.

ROTAIR EN elektrische schroefcompressoren
Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

Ventilator voor stofvrij werken/stralen.

Nozzle Kits
Beschikbaar voor alle IBIMAR 
Units.

Kunststof zeef
Voor hergebruik van 
straalmiddelen.

IBIMAR® straallans
Beschikbaar voor alle units. 
Perfect voor het werken boven 
het hoofd.

ROTAIR VRK 200 AE benzinecompressoren
Met ingebouwde nakoeler leverbaar. tot 2 m³.

ROTAIR MDVN diesel compressoren
Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.
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Luchtgommen
Luchtgommen lijkt op zandstralen maar is het niet. Met deze techniek worden verf, vernis, vuil of waslagen 
zonder enige beschadiging verwijderd van hout, steenachtige ondergronden etc. Doordat er met luchtgom-
men veel minder materiaal gebruikt wordt dan bij zandstralen is de techniek ook nog veel economischer. 
Lees hier meer informatie over de techniek luchtgommen. 

Waarom IBIMAR®?
• Ecologisch reinigen.
• Gebruiksvriendelijk.
• In één handeling graffiti volledig verwijderen.
• Geen gebruik van chemicaliën.
• Lichtgewicht.
• Dankzij compact systeem ook te gebruiken in autovrije zones.
• Met beperkte lichamelijke inspanning alle werkzaamheden uitvoeren.
• Betaalbaar.
• Ecologisch.
• Zeer veel uiteenlopende toepassingen.
• Snel inzetbaar en gemakkelijk mee te nemen. 
• Onderhoudsvrij.
• Maar liefst 5 jaar fabrieksgarantie.
• Geringe persluchtcapaciteit.
• Stofvrij / natstralen mogelijk (met H2O uitvoering). 

Officeel importeur van 

IBIMAR® voor u
Sneller werken, gemakkelijker werken en een beter resultaat. Deze 3 punten mag u verwachten van een 
IBIMAR® straalketel. Voor veel jachthavens en jachtonderhoudsbedrijven is het IBIMAR® systeem een 
oplossing en jaarlijks is er een enorme toename van tevreden IBIMAR® gebruikers. 
Wilt u weten of het IBIMAR® systeem ook voor u geschikt is? Wij geven u graag een vrijblijvende 
demonstratie om u de voordelen te laten zien. In deze demonstratie kunt u zelf ook het staalpistool ter hand 
nemen en hiermee ervaring op doen. 

Wij adviseren u als specialist graag over de mogelijkheden, kansen en  
tarieven die u kunt berekenen en / of geven u een vrijblijvende demonstratie.


