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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Intern Eco Boat Wash:
- Aluminium poedercoat kast LxBxH 70x60x145cm (hoogte excl. GSM antenne)
- Zelf oprollende RVS slanghaspel met 30 tot 60 meter flexibele 8x14 mm slang
- Geïntegreerd membraan en voorfilter
- Hoofdpomp waterunit en extra voordrukpomp voor constante druk
- Volautomatisch computer gestuurd
- Verwarmingselement voor verwarming kast onder 7° Celsius buitentemperatuur 
- Leidingwater aansluiting ½” met Gardena nippel
- 230V met 16Ah zekeringsautomaat, aansluiting middels blauwe Eurostekker
- Stroomverbruik unit 1450 Watt, 230 Volt, 50 Hz.

Extern Eco Boat Wash:
- Lichtgewicht carbon telescopische wassteel van 3x 125 cm in houder gemonteerd (uitgeschoven 3,5 meter)
- Sponsborstelkop met 2 water nozzles met verwisselbare spons d.m.v. klittenband
- Slangstopper op de slang
- Contactloos betalen met de Payter terminal
- Display waarop de aftellende wasduur af te lezen is.
- 3G modem met speciale GSM antenne

AANBEVOLEN LOCATIES AAN DE HAVEN
- Meld-steiger, servicesteiger, op een steiger nabij een tankstation

VEREISTE VOORZIENINGEN
- Leidingwater aanvoer ½” met Gardena snelkoppeling (minimaal 2-4 bar)
- Stroomvoorziening 230V, 16Ah (contra Eurostekker)
- Voldoende en stevig vloeroppervlak (minimaal 70x60 cm) voor plaatsing van de Eco Boat Wash unit.
  Bij voorkeur kort langs de steigerrand, waar de boten probleemloos aan kunnen leggen om de boot te wassen.

Baudoin Ocean Wash Systems b.v. presenteert een NIEUW ingenieus reinigingssysteem 
voor jachthavens. De Eco Boat Wash is een must voor iedere jachthaveneigenaar die 
service wil bieden en daarbij rekening houdt met milieuvriendelijke en ecologische 
oplossingen!
U bent als eigenaar van een jachthaven altijd op zoek naar de beste service voor uw 
ligplaatshouders of gasten. Terecht, want we zijn in Nederland opgegroeid met water 
en we voelen ons daar, als tweede natuur, zeer plezierig en comfortabel. Geheel in die 
geest past de Eco Boat Wash, hét reinigingssysteem voor de boten in uw jachthaven.
Met dit systeem kan er gewassen worden zonder gebruik te maken van schadelijke 
reinigingsmiddelen en kan er gekozen worden voor gebruik van leidingwater of 
rivierwater (geen brak of zout water). Een perfecte aanvulling voor de blauwe vlag en 
groene wimpel van uw jachthaven.
Streeploos en uiterst eenvoudig een vaartuig weer schoon maken, wie wil dat nu niet? 
U als jachthaveneigenaar kan op het gebied van gemak en service nu het verschil 
maken! De Eco Boat Wash maakt, van wat eerst ploeteren en moeilijk was, nu de 
eenvoudigste klus. Het ingenieuze reinigingssysteem haalt namelijk alle mineralen
en kalk uit het (leiding)water, zodat de boot na het wassen vlekkeloos opdroogt door het 
zuivere water. Dit reinigingssysteem wordt al ruim 10 jaar succesvol toegepast 
in de Superyacht industrie en is nu ook voor jachthavens verkrijgbaar.
De Eco Boat Wash wordt op een steiger geplaatst, waar de booteigenaren 
makkelijk kunnen aanleggen om hun boot te wassen. De Eco Boat Wash is 
voorzien van een uitschuifbare wassteel met spons en beschikt over een 
contactloze betaalautomaat, waarmee met pinpas, credit card of het eigen 
prepaid EcoWash-key eenvoudig betaald kan worden.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
Internal Eco Boat Wash:
- Aluminum powder coated cabinet LxWxH 70x60x145cm (height excl. GSM antenna)
- Self-retracting stainless steel hose reel with 30 to 60 meters of flexible 8x14 mm hose
- Integrated membrane and pre-filter
- Main pump water unit and additional pre-pressure pump for constant pressure
- Fully automatic computer controlled
- Heating element for heating cabinet below 7° Celsius outside temperature
- Mains water connection ½” with Gardena nipple
- 230V with 16Ah circuit breaker, connection via blue Euro plug
- Power consumption unit 1450 Watt, 230 Volt, 50 Hz.

External Eco Boat Wash:
- Lightweight carbon telescopic washing handle of 3x 125 cm mounted in holder (extended 3.5 meter)
- Sponge brush head with 2 water nozzles with exchangeable sponge by velcro
- Hose stopper on the hose
- Contactless Payter payment terminal
- Timer countdown LCD display
- 3G modem with special GSM antenna

PREFERRED LOCATIONS AT THE HARBOUR
Registration jetty, service jetty or on a jetty near a gas station

INSTALLATION REQUIREMENTS
- Tap water supply ½” with Gardena quick coupling (minimum 2-4 bar)
- Power supply 230V, 16Ah (contra Euro plug)
- Sufficient and solid floor space (minimum 70x60 cm) for installation of the Eco Boat Wash unit.
  Preferably close to the jetty edge, where, can moor the boats without any problems to wash the boat.

Baudoin Ocean Wash Systems Ltd. presents a NEW ingenious cleaning system for 
marinas.
The Eco Boat Wash is a must for every marina owner who wants to offer service while 
embracing environmentally friendly and ecological solutions!
As the owner of a marina, you are always looking for the best service for your berth 
holders or guests. Rightly so, because we grew up in the Netherlands with water and 
we feel comfortable on and around the water, as a second nature. The Eco Boat 
Wash, the cleaning system for the boats in your marina, fits entirely in that spirit.
With this system you can wash without using harmful cleaning agents and you can 
choose to use tap water or river water (no brackish or salt water).
A perfect addition to your marina's blue flag and green pennant.
You can read how this is possible and how the system works on this flyer.
Streak-free and extremely easy to clean a vessel again, who wouldn't want that? You 
as a marina owner can now make the difference in terms of convenience and service! 
The Eco Boat Wash makes, what was once plodding and difficult, now the easiest job. 
The ingenious cleaning system removes all minerals and lime from the (tap) water. As 
a result the boat dries flawlessly after washing with this pure water. This cleaning 
system has been successfully used in the Superyacht industry for over 10 years 
and is now also available for marinas.
The Eco Boat Wash is placed on a jetty, where boat owners can easily moor 
to wash their boat. The Eco Boat Wash is equipped with an extendable 
washing handle with sponge and has a contactless payment terminal, to pay 
easily pay with debit card, credit card or your own prepaid EcoWash key.
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