BETA MARINE Nederland
Haarlem juni 2007.
Geachte Relatie,
Vanaf 1 juli 2005 wordt samen met Beta Marine Ltd te Stroud Gloucestershire Engeland.
onder de naam Beta Marine Nederland het assortiment motoren verkocht in de populaire range van
10 tot en met 90 pk.
Bovendien heeft Beta Marine Nederland als importeur de alleenvertegenwoordiging voor Nederland.
In Engeland is Beta Marine al een groot succes!
Beta Marine Engeland had in 2004 een jaaromzet van 9,5 miljoen euro bij een productie van 1.700
motoren. Bij Beta Marine Engeland werken 37 mensen. Het dealernetwerk zit wereldwijd in 50
landen.
De motoren worden gebouwd op specificaties van Beta Marine bij Kubota te Osaka Japan volgens
de laatste dieselmotorentechnologie en de laatste zeer lage uitlaatemissie-eisen.
Motoren van Beta Marine worden in Nederland sinds 1986 verkocht en hebben in veel charterschepen
hun betrouwbaarheid bewezen.
Beta Marine Nederland ook voor Industriemotoren. De voordelen:
- Lange levensduur en bedrijfszekerheid. Geschikt voor veel draaiuren zoals in graafmachines,
tractoren, aggregaten en onderhoudsarme motoren.
- Rustig en trillingsvrij lopen door standaard vliegwielverzwaring
- Optioneel speciale motorsteunen voor een snelle motorwisseling
- Extra’s zoals zware dynamo’s, down angle keerkoppelingen, V-drive en sail drive mogelijk.
- 3 jaar fabrieksgarantie, ook wanneer de koper zijn motor zelf onderhoud.
Beta Marine is een van de drie officiële mariniseerders van Kubota motoren. Kubota moet
toestemming geven voor het mariniseren van hun motoren. Dit betekend een volledige dynamische
krachtentest onder toezicht van de hoofdingenieur van Kubota en een herberekening van de
betrouwbaarheid van de mariniseerders modificaties.
Omdat Beta zowel een warmtewisselaar als een kielgekoeld product levert, moeten de testen als boven
omschreven op beide systemen worden toegepast.
Beta is trots op zijn Kubota gebaseerde producten, en heeft onophoudelijk gewerkt aan het leveren van
betrouwbare, economische lage emissie-motoren met gemakkelijke onderhoudstoegankelijkheid.
Buitenwaterpompen, olie- en brandstoffilters, V-snaarspanners etc. zijn allen aan de voorzijde
gemakkelijk bereikbaar, aangebracht.
Verzwaarde vliegwielen en anti-trillingsringen worden standaard gemonteerd om te zorgen voor een
gelijkmatige loop bij kruistoerental en lager.
Geruisarme inlaatfilters en geluidsdempers zorgen ervoor, dat het totale product een stil product is.
Ik hoop u snel als klant te begroeten,
Beta Marine Nederland
Eric Kuijkhoven
www.betamarine.nl
betamarine@hetnet.nl
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