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• Stil en compact
• Weinig onderhoud
• Milieuwbewust
• Verbinden via 

Bluethooth 

Elektrisch varen is
Het nieuwe varen

BUITENBOORD MOTOR



BESTUURBARE POD BINNENBOORDMOTOR BESTUURBARE POD

Een complete lijn elektrische aandrijvingen voor 
motorboten, zeiljachten en catamarans met vermogens 
van 1,8 kW tot 20 kW. 

Wilt u varen in sti lte en genieten van de natuur? Dan 
is elektrisch varen een mooie uitkomst. Heerlijk en 
rustgevend varen terwijl u tegelijkerti jd ook een steentje 
bijdraagt aan ons klimaat.

OOK VERKRIJGBAAR ALS 
COMPLEET PAKKET 

INCLUSIEF 
ACCU’S EN 

BIJBEHORENDE LADER. 



Bij Clouds Internati onal kunt u terecht voor 
impellers voor vrijwel alle buitenboord- 
koelwaterpompen voor scheepsmotoren. 

Heeft  u hulp nodig bij het kiezen van 
een impeller? Wij helpen graag! Met het 
merk en type van uw motor kunnen wij 
de juiste impeller, pakking en andere 
onderdelen van de pomp opgeven. 

Wilt u liever een complete impeller-/
koelwaterpomp? Ook deze kunnen wij u leveren 
voor vrijwel alle merken scheepsdieselmotoren.

ImpellersImpellers



Anodes

In alle soorten en maten Anodes 
Wij adviseren de volgende type:
Voor zout water: zink anode
Voor brak water: aluminium anode
Voor zoet water: magnesium anode

VAKHANDEL? 
VRAAG NAAR 
ONZE ACTIE 

PRIJZEN!



Bent u op zoek naar de perfecte afwerk-
ing van uw boot? Dan bent u bij ons aan 
het goede adres. Al onze producten van het 
merk Nautinox worden van zeewaterbesten-
dig RVS316 gemaakt en zijn hoogglanzend. 
Deze hoogglanzende producten 
geven uw boot een fraaie look.

• Stoere Rollbars, voor montage van ver-
lichting, antennes etc.  
Buisdiameters 40mm, 50mm en 60mm

• Zwemtrappen en zwemplatforms
• Hekrelingen, Scepters, Preekstoelen
• Handgrepen
• Kikkers, Bolders, Verhaalkammen
• Voetsteunen en motorsteunen
• Visstoelen, Vissteunen, Hengelhouders
• Stoelen, Stasteunen, Tafelpoten
• Boeg- en Ankerrollen
• Ankers van 4 kg tot en met 20 kg
• Duikflesrekken, van 4 tot en met 14 

flessen
• Lichtmasten

RVS Producten



ROLLBARS

LOOPPLANK

SKIPALEN EN 
HANDGREPEN

BOLDER KIKKER

VOET- EN MOTOR 
STEUN

ZWEMTRAPPEN
(MET EXTRA  

HENDEL)



Een vaanstandpropeller is een simpele oplossing voor veel problemen 
die veroorzaakt kunnen worden door vaste schroeven. 

Darglow heeft meer dan 30 jaar ervaring in het ontwerpen van vaan-
standpropellers. De propeller heeft een nikkel-aluminium-bronzen 
kern, RVS 316 thermisch behandelde bladen en een uitwendige “Pitch 
adjuster” voor het nauwkeurig afstellen van de pitch van de propeller in 
minder dan 15 minuten. 

• Beschikbare maten in  12″ – 20″ diameter

• 3 & 4 bladen

• Geschikt voor schoefassen tot en met ISO35mm

• Standaard voor schroefasmontage

• Saildrive optioneel 

Wij berekenen graag voor u de juiste schroef voor 
uw schip. 

Propulsion

Sure Seal Kit schroefas 
afdichting
Beschikbaar vanaf ø30 mm

Stuffybox EVO voor schroefassen 
vanaf ø25 mm tot ø50 mm



RUITENWISSERS

STUURWIELEN

LUCHTHOORNS

BLUSMIDDEL NOVEC

MEETINSTRUMENTEN

Wij beschikken over een ruime aanbod aan accesoires
voor uw boot. Hierbij kunt u o.a. denken aan 
veiligheidsproducten zoals scheepsblusinstallati es, 
stuurwielen, luchthoorns en bekerhouders.  

Kent u de LP Tank Check al? De unieke LP Tank Check
sensor geeft  u het actuele niveau van uw gastank. 
De verbinding is draadloos (via BlueTooth) naar een 
monitor en/of naar uw smartphone! De montage is zo 
eenvoudig als maar kan door de sensor d.m.v.een mag-
neet te bevesti gen onder de gastank. De LP Tank Check
te gebruiken voor alle metalen gastanks. 

LP TANKCHECK

Accessoires

BLUSMIDDEL NOVEC



Ons 
Specialisme

Als importeur van Bukh scheepsmotoren 
zijn wij met de jaren heen gespecialiseerd in 
onderdelen en scheepsmotoren. Daar waar 
standaard niet genoeg is, komt Bukh in 
beeld. Van gespecialiseerde motoren voor 
reddingsboten en crew tenders tot aan 
motoren voor werkboten in een 

vermogensrange van 24 tot 1000 PK. 

BUKH VGT 350 BUKH D13 BUKH D4 BUKH DV48

BUKH DV36 BUKH DV32



NANNI N4.100

Alamarin-jet
De AlamarinJet is een waterjet voorstuwings-
systeem. Alamarin gebruikt een gepatenteerd 
elektrisch systeem voor stuur- en 
snelheidcontrole, dat u het plezier in varen laat 
behouden, gecombineerd met fantasti sche pre-
cisie en voldoende lage snelheid om af te meren. 
De grotere modellen maken gebruik van een 

hydraulische bediening.

Deze motoren zijn ontworpen door Nan-
ni voor uw comfort met de nadruk op zo 
weinig mogelijk trillingen, een laag 
geluidsniveau en een gunsti g brandstofver-
bruik. De motoren zijn gemakkelijk te mon-
teren in diverse typen schepen dankzij de 

compacte maatvoering.

Nanni



Wij zijn lid van deWij zijn lid van de

Waterpompen - Impellers - Schroefasseals - Brandblussystemen
Hekdrive en saildrive - Flexibele steunen - Marine engines  

Schakelpanelen - Messing fi tti  ngmateriaal - Anti  vibrati e systemen  
Beluchters  - Slangen - Brandstoffi  lters - Vaanstandschroeven 

Nieuwsgierig naar ons volledige assorti ment? Kijk op 
onze website www.clouds.nl voor

BENT U ER DIT JAAR OOK BIJ?

BEZOEK ONS OP STAND 3308!

1e Industrieweg 6a, 3411 MG LOPIK  -  0348 - 551644  -  www.clouds.nl  -  info@clouds.nl

Clouds 
International
Wij staan voor vakmanschap, kwaliteit en een 
klantgerichte service. Daarom zoeken wij conti nu 
naar de beste producten voor uw boot.  

CLOUDSINTERNATIONAL 06 28449693CLOUDSSHIPENGINESLOPIK

www.shop.clouds.nlWist u dat u 
gemakkelijk producten 

bij ons kunt bestellen via 
onze webshop? Na 

eenmalige registrati e 
kunt u inloggen en 

bestellingen plaatsen. 


