
Jachtwerf 
 

Op die prachtige plek aan de Loosdrechtse Plassen waar nu Jachtwerf Arie 

Wiegmans gevestigd is, graasden vroeger koeien. Opa Wiegmans was 
boer en had ook een haventje. Dat laatste werd in de jaren ’50 van de 

vorige eeuw door zoon Arie uitgebreid met de verhuur van ligplaatsen. 

Ook begon hij boten te importeren en zelf te bouwen. Eerst hout, later 

ook staal. Eindjaren ’60 kwam daar polyester bij. 
 

Boten bouwen 

Sinds 1986 levert Wiegmans zelfgebouwde sloepen, tenders en DOCK 

STEEL aluminium boten. Hiervoor werken we samen met verschillende 
fabrieken, stuk voor stuk de beste in hun vakgebied. Zij leveren de 

onderdelen waarin zij gespecialiseerd zijn kant en klaar aan. De 

gekwalificeerde vakmensen van Wiegmans zetten daarmee de basis van 

de boten in elkaar, zorgen voor het technische gedeelte (zoals de motor, 
brandstoftank en bedrading), monteren de houten onderdelen en brengen 

de door klanten gewenste extra’s aan.  

 

Sloepen met ‘smoel’ 

U mag van Wiegmans altijd de hoogste kwaliteit verwachten. Of het nu 
gaat om het gebruikte materiaal, de afwerking of onze service. Daaraan 

doen we geen concessies. En doordat we alle sloepen zelf bouwen, kunnen 

we ook zeer flexibel zijn. De keuze aan modellen is al groot en biedt voor 

elk wat wils, maar door de vele mogelijke opties krijgt elke Wiegmans-
boot zijn eigen, unieke uitstraling. En dat terwijl we door seriebouw de 

prijzen in de hand houden. 

 

 

AW16 Baseline 
 

Tekstje onder foto op hoofdpagina: 

De kortste AW Baseline-sloep. Heel handzaam met een hoge 

bedrijfszekerheid. Zeer geschikt voor startende watersporters. 

 
 

AW20 Baseline 
 

Tekstje onder foto op hoofdpagina: 

Hoog zitcomfort en een grote hoeveelheid (berg)ruimte. Biedt veel waar 
voor uw geld en heeft weinig onderhoud nodig. 

 

 

AW21 Baseline 
 
Tekstje onder foto op hoofdpagina: 



Gezellige familieboot met oogstrelend aangehangen roer. Zeer stabiel en 

onder alle omstandigheden comfortabel. 

 
 

AW24 Baseline 
 

Tekstje onder foto op hoofdpagina: 

Spiegelsloep tot 10 personen met sportieve eigenschappen en een hoog 
standaarduitrustingsniveau. Zeer veel opbergruimte. 

 
 

AW16 One Off Edition 
 
Tekstje onder foto op hoofdpagina: 

Stijlvolle, koersvaste boot met karakteristieke sloeplijnen. Ook voor 

beginnende watersporters eenvoudig te bedienen. 

 
 

AW20 One Off Edition 
 

Tekstje onder foto op hoofdpagina: 

Pleziervaartuig bij uitstek. Oogt sportief door luxe polyester stuurconsole 
en veel (standaard) roestvrijstalen elementen. 

 
 

AW21 One Off Edition 
 
Tekstje onder foto op hoofdpagina: 

Echte familiesloep voor 8 personen. Authentieke, klassieke uitstraling 

dankzij ronde achtersteven en aangehangen roer. 

 
 

AW24 One Off Edition 
 

Tekstje onder foto op hoofdpagina: 

Eigentijdse, sportieve boot met grote opbergvakken. Combineert 

onderhoudsarm polyester met stoer roestvrijstaal. 
 
 

AW25 One Off Edition 
 

Tekstje onder foto op hoofdpagina: 



Fraaie spitsgatsloep voor 10 personen. Mogelijkheid tot slaapplaatsen, dus 

geschikt voor dag-, weekend- en weekrecreatie. 

 
 

AW20 Tender en AW24 Tender 
 

Tekstje onder foto AW20 Tender op hoofdpagina: 

Oogstrelend vormgegeven, sportieve en moderne sloep. Groot genoeg 
voor 8 personen. Compleet, snel en comfortabel. 

 

Tekstje onder foto AW24 Tender op hoofdpagina: 

De grote broer van de AW20 Tender. Biedt ruimte aan groepen tot 10 
personen en is zeer geschikt voor watersporten. 

 
 

DOCK 330 STEEL 
 
Tekstje onder foto op hoofdpagina: 

Stoere, handgestuurde boot. Het ultieme instapmodel voor wie op zo jong 

mogelijke leeftijd zijn eigen koers wil varen. 

 
Meer info: 

Je ouders hebben een boot en nemen jou graag mee het water op. Maar 

wat zij kunnen, kan jij ook! De DOCK 330 STEEL is het ultieme 

instapmodel voor wie op zo jong mogelijke leeftijd zijn eigen koers wil 

varen. Op jouw eigen boot kun je je uitleven op het water, en je kunt nog 
twee vriendjes meenemen ook. De afmetingen en verhoudingen van dit 

model zijn helemaal op jongeren afgestemd. Wees dus niet bang dat je 

ouders erop komen, want die zijn te groot. Dit is jouw domein! 

 
Uitrusting  

De DOCK 330 STEEL is standaard uitgevoerd als handgestuurde boot. 

Maar als je helemaal de blits wilt maken, laat je er een stoere 

stuurconsole opzetten, die als optie leverbaar is. Wat ook tof is: je kunt de 
buitenkant van de boot helemaal de uitstraling geven die jij wilt. Door de 

juiste kleur of print zorg je voor een coole look, zodat je straks niet 

onopvallend over de plassen scheurt. 

 

Prestaties DOCK 330 STEEL 
Daarover gesproken: de boot kan worden uitgevoerd met alle typen 

motoren. Daardoor zijn alle snelheden mogelijk, waardoor ook de 

allerjongsten veilig en verantwoord binnen de wettelijke normeringen 

kunnen varen. 
De DOCK 330 STEEL heeft een vlakke bodem en is dus enorm stabiel, 

ondanks zijn relatief geringe lengte. Daardoor is de veiligheid onder alle 

omstandigheden gewaarborgd. 



 

De DOCK 330 STEEL is te koop vanaf €…,-. 

 
 

DOCK 400 STEEL 
 

Tekstje onder foto op hoofdpagina: 

Langere uitvoering van het instapmodel, standaard voorzien van spray 
rail. Ligt steviger in bochten dankzij een V-bodem. 

 

Meer info: 

Het grote broertje van de DOCK 330 STEEL, letterlijk en figuurlijk. Deze 
uitvoering is 70 cm. langer, waardoor je met zijn vieren de plassen 

onveilig kunt gaan maken. 

 

Uitrusting DOCK 400 STEEL 
Deze boot heeft dezelfde uitrusting als het kleinere instapmodel, maar 

buiten het zicht, onder de waterlijn, zit een toffe standaard extra: een 

spray rail. Die tilt de boot een stukje op en keert het water, waardoor je 

geen last hebt van opspattend buiswater. Want een nat pak halen, dat is 

voor watjes! 
 

Prestaties  

Onder de waterlijn zit ook nog een ander geheim wapen van de DOCK 400 

STEEL: zijn V-bodem. Daardoor stuurt hij strakker en ligt steviger in de 
bochten. Door die V-bodem is de boot ook uit te rusten met motoren tot 

maximaal 30 pk. Dat maakt snelheden tot 45 à 50 km/uur mogelijk. 

 

De DOCK 400 STEEL is te koop vanaf €7.200,-. 
 

 

DOCK 480 STEEL 
 

Tekstje onder foto op hoofdpagina: 

Een handige werkboot voor zowel professioneel als hobbymatig gebruik. 
Leverbaar met handgestuurde motor of stuurconsole. 

 

Meer info: 

Wiegmans bouwt aluminium boten voor water(sport)liefhebbers van alle 
leeftijden. De DOCK 480 STEEL is de kleinste van de ‘volwassen’ modellen 

DOCKS. Een serieuze boot met een lengte van bijna 5 meter, geschikt 

voor bijvoorbeeld volwassen personen die voor het eerst een DOCK STEEL 

kopen. Dit vierpersoonsmodel is te kenmerken als een handige werkboot, 
die zowel professioneel als hobbymatig kan worden ingezet. Ze worden al 

gebruikt voor kade-inspecties, rioolonderhoud, als zandzuigers, maar ook 

in de visserij. 

 



Uitrusting  

De DOCK 480 STEEL is leverbaar in twee versies. De ene is standaard 

uitgevoerd met een handgestuurde motor en is voorzien van een 
comfortabele zitpositie op een draaibare en volledig verstelbare stoel 

naast de stuurknuppel. Die opstelling staat garant voor een enorm 

vloeroppervlak, die een zee aan ruimte biedt. Daardoor is deze versie 

ideaal om mensen en materialen van A naar B over te varen. 
De andere uitvoering heeft standaard een stuurconsole. Achter dit console 

staat een soortgelijke stoel, die veel zitcomfort biedt en de juiste 

zithoogte, waardoor de boot makkelijk en precies te besturen is. Deze 

opstelling geeft de boot een robuuste uitstraling. 
 

Prestaties DOCK 480 STEEL 

De handbediende versie kan worden voorzien van motoren tot 40 pk. 

Hiervoor is gekozen in verband met de veiligheid van de bestuurder. 
Achter de versie met stuurconsole kunnen motoren van maximaal 60 pk. 

Dit maakt de boot multifunctioneel voor alle professionele en recreatieve 

doeleinden, waaronder ook watersport. 

De DOCK 480 STEEL heeft een V-bodem, die een enorme stabiliteit 

waarborgt. De vloer van de boot ligt hoog boven het water, zodat je niet 
snel water binnenkrijgt. Ook opspattend buiswater krijgt geen kans, want 

dat wordt afgevangen door de standaard spray rail. 

 

De DOCK 480 STEEL is te koop vanaf €11.350,-. 
 

 

DOCK 500 STEEL 
 

Tekstje onder foto op hoofdpagina: 
De ideale visboot, maar ook zeer geschikt voor zowel vervoer van 

personen en materieel als watersporten en pleziervaart. 

 
 

DOCK 560 STEEL 
 

Tekstje onder foto op hoofdpagina: 

Betrouwbare, bedrijfszekere no-nonsense boot, die multi-inzetbaar is. 

Simpel en eenvoudig, dus niet gevoelig voor schade. 

 
 

DOCK 650 STEEL 
 

Tekstje onder foto op hoofdpagina: 

Grote broer van de DOCK 560 STEEL. Kan dus meer personen of goederen 
vervoeren en met grotere motoren worden uitgerust. 

 



 

DOCK 750 STEEL 
 
Tekstje onder foto op hoofdpagina: 

Extra stevig gebouwde krachtpatser voor ruigwatersporters en 

avonturiers. Vaart makkelijk op ruw water of in zwaar weer. 

 

Meer info: 
Voor wie de DOCK 650 STEEL niet groot genoeg is, is er de 750. Die is een 

meter langer en dus ook nog breder. Daardoor is nog veel meer 

binnenruimte ontstaan, wat zich zowel in meer vloeroppervlakte als meer 

bergruimte vertaalt. Die bergruimte bevindt zich voornamelijk in de punt 
van de boot en in het stuurconsole. Onder de achterbank zijn zowel de 

brandstoftank(s) als de accu geplaatst. 

Door zijn lengte kun je makkelijker op ruw water of in zwaar weer varen. 

De boot blijft onder alle omstandigheden stabiel, veilig en comfortabel. De 
DOCK 750 STEEL is dan ook de juiste ‘partner in crime’ voor 

ruigwatersporters en avonturiers, zowel op binnen- als buitenwater. 

 

Uitrusting  

Vergeleken met andere DOCKS heeft de 750 STEEL een heel ander 
stuurconsole, voorzien van een doorlopend ontwerp, waarin de bank 

geïntegreerd is. Deze bank kan optioneel voorzien worden van een luxe 

zitting. 

Vanwege het grotere laadvermogen en om de elementen te kunnen 
trotseren, is deze krachtpatser zwaarder gelast dan de kleinere modellen. 

Bovendien is gebruikgemaakt van dikker aluminium. Het bodemvlak van 

de DOCK 750 STEEL is 5 mm dik. In het bodemvlak zijn meer spanten 

aangebracht om de boot sterker te maken en er zeker van te zijn dat hij 
grote krachten van binnen en buiten aankan. 

 

Prestaties DOCK 750 STEEL 

De spiegel van deze boot is gemaakt van maar liefst 8 mm dik aluminium. 
Daardoor kunnen er ook zwaardere motoren aangehangen worden, met 

een maximum van 250 pk. Ook daardoor deinst hij niet voor zwaar en 

grof werk terug. 

Om het uiterlijk van je boot desondanks langer mooi te houden, is het 

mogelijk om deze te wrappen of (in kleur) te spuiten. 
 

De DOCK 750 STEEL is te koop vanaf €…,-. 

 

 

DOCK 880 STEEL 
 

Tekstje onder foto op hoofdpagina: 



Supersterke werkboot zonder franje. Groot (antislip)vloeroppervlak voor 

veilig en stabiel personen- of goederenvervoer. 

 
Meer info: 

Omdat het een werkboot is, is de DOCK 880 STEEL simpel en eenvoudig 

uitgevoerd. De afwezigheid van overbodige luxe maakt deze boot niet 

gevoelig voor schade en door de praktische inrichting is het vaarcomfort 
hoog. 

 

Uitrusting DOCK 880 STEEL 

De antislipvloer zorgt ervoor, dat personen en goederen onder alle 
omstandigheden stabiel blijven staan. De bestuurder van de boot kan de 

achterleuning van zijn stoel verstellen om naar keuze zittend of staand te 

sturen. Ook aan het zitcomfort voor de passagiers is gedacht: dit kan 

worden verbeterd door optionele weerbestendige matten op het voor- en 
achterdek. Deze zijn zo gemaakt, dat zij water afvoeren. 

 

Prestaties 

Deze werkboot is in zijn totaliteit uitgevoerd in 5 mm dik aluminium. De 

spiegeldikte is zelfs 10 mm, zodat er een zwaardere motor kan worden 
geplaatst, met een maximum van 550 pk. Daarmee kan makkelijk een 

snelheid van boven de 100 km/u gehaald worden. Door de mogelijkheid 

om een grote, zware motor aan de DOCK 880 STEEL te hangen, zijn alle 

spanten nog zwaarder uitgevoerd dan normaal. 
 

De DOCK 880 STEEL is te koop vanaf €…,-. 

 

 

DOCK 1000 STEEL en DOCK 1250 STEEL 
 

Tekstje onder foto op hoofdpagina: 

Met een elektromotor uitgeruste rondvaartboten met open en semi-open 

opbouw. Exclusief voor Lovers Canal Cruises gebouwd. 

 
Meer info: 

DOCK STEEL-boten zijn zo veelzijdig, dat de toepassingsmogelijkheden 

eigenlijk oneindig zijn. Met trots geven wij een concreet voorbeeld: 

Wiegmans heeft exclusief voor en in nauwe samenwerking met Lovers 
Canal Cruises twee modellen rondvaartboten gebouwd, waarvan 

momenteel een groot aantal in de Amsterdamse grachten rondvaart. 

 

Uitrusting 
Deze opdracht heeft unieke boten opgeleverd, die een totaal andere 

uitstraling hebben dan de ‘drijvende aquaria’ die we kennen. De nieuwe 

schepen zijn geen glazen kisten, maar juist open (afsluitbaar met een 

canvas top) en semi-open (afsluitbaar met schuifbare raampartijen). 
Daardoor hebben de passagiers veel meer contact met buiten. 



 

Prestaties 

De rondvaartboten zijn gebaseerd op de DOCK 1000 STEEL (van 10 m. 
lang) en de DOCK 1250 STEEL (met een lengte van 12,5 m.). Die kunnen 

respectievelijk 46 en 92 mensen vervoeren. Het mag duidelijk zijn dat 

veiligheid en stabiliteit bij het realiseren van dit project voorop stonden. 

De opdracht werd niet voor niets bij Wiegmans neergelegd. 
 

Elektromotor 

Maar voor een rondvaartboot is ook de motor van groot belang. Er is 

gekozen voor een elektrisch aangedreven motor. Die zijn immers zeer stil, 
zodat de toeristen de uitleg bij de bezochte attracties en monumenten 

goed kunnen verstaan. Bovendien zijn elektromotoren zeer zuinig en 

schoon. Dit laatste zullen gemeenten steeds vaker van sloepen gaan 

eisen. En daarmee zijn de nieuwe rondvaartboten van Lovers Canal 
Cruises nu al op de toekomst voorbereid. 

 

Het succes van de boten is inmiddels ruimschoots bewezen; de boten zijn 

continu in bedrijf en vol passagiers. 

 
 

 

DOCK 630 STEEL TENDER  
 

Tekstje onder foto op hoofdpagina: 
Aluminium boot met het sportieve van een Tender en het stoere van een 

DOCK. Geluidsarm door de in een bun geplaatste motor. 

 

Meer info: 
Een van de nieuwste modellen in de DOCK STEEL-lijn – en ook een van de 

meest bijzondere – is de DOCK 630 STEEL TENDER. Een aluminium boot 

die het beste van een tender en een sloep verenigt. Hij heeft een 

sportieve uitstraling, maar tegelijkertijd zijn stoere DOCK STEEL-details 

zichtbaar, zoals het stootblok vóór en de open achterkant. De 
asymmetrisch geplaatste achterbank geeft een speelse draai aan het 

uitgekiende ontwerp. 

Een eigentijdse sloep om met een groep van zes mensen een stuk te gaan 

varen, en als het zo uitkomt eens goed gas te geven. 
 

Uitrusting 

De DOCK 630 STEEL TENDER beschikt over brede banken, waarop het 

uitstekend zitten en zonnen is. Desgewenst kunnen daar comfortabele 
kussens of afwateringsmatten bij geleverd worden, en rugrollen om het 

zitcomfort nog verder te verhogen. Uiteraard kan de buitenkant van de 

boot worden aangekleed met een wrapping naar keuze, om die nog meer 

een eigen karakter te geven. 
De sloep is standaard voorzien van een dikke rubberen stootrand. 



 

Een uniek kenmerk van deze aluminium sloep is, dat de motor in een bun 

geplaatst is. Dit houdt in dat de motor verzonken is in een geheel 
afgesloten en geïsoleerd compartiment. Het voordeel hiervan is, dat de 

motor veel geluidsarmer is. Doordat de krachtbron van buitenaf niet 

zichtbaar is, is die ook minder aantrekkelijk voor diefstal. De bun is 

optioneel ook met sloten te vergrendelen, voor extra preventie. Een ideale 
voorziening voor boten die continu draaien in bijvoorbeeld de verhuur, 

maar ook bij minder intensief gebruik door de consument. 

 

Prestaties DOCK 630 STEEL TENDER 
In de bun kunnen brandstofmotoren van 9,9 pk tot 70 pk geplaatst 

worden, dus er kan ook hard met de sloep gevaren worden. Tot ruim 40 

km/u! 

Maar voor wie meer van ontspannen toeren houdt, is deze boot ook 
perfect geschikt om elektrisch voortbewogen te worden. De voordelen 

spreken voor zich: een elektromotor is groen, zuinig, duurzaam en 

produceert geen rook. Bovendien bent u met een elektrische motor op de 

toekomst voorbereid, want veel steden overwegen nu al om 

brandstofmotoren te gaan weren. 
Wiegmans heeft op dit gebied een vaste samenwerking met het merk 

Kräutler. Zij maken zeer hoogwaardige elektromotoren van 2 tot 6 kW, die 

bekendstaan om hun lange levensduur. 

 
De DOCK 630 STEEL is te koop vanaf €…,-. 

 

 

Watersportboot 
 
Tekstje onder foto op hoofdpagina: 

Speciaal voor serieuze watersporters uitgerust met Monster Tower 

bevestigingsbeugel voor de mooiste en moeilijkste sprongen. 

 

Meer info: 
Elke DOCK STEEL waar een behoorlijk zware motor achter kan worden 

gehangen, is geschikt voor watersporten. Door er een optionele skipaal op 

te plaatsen, wordt het ook mogelijk de waterskisport te beoefenen. Maar 

de serieuze wakeboardliefhebber stelt hogere eisen. Letterlijk en figuurlijk. 
En ook daarin voorziet Wiegmans. 

 

Onze watersportboot is uitgerust met een gerenommeerde Monster Tower 

bevestigingsbeugel, waaraan de wakeboard- of skilijn vastgemaakt kan 
worden. Door de hoogte van die beugel word je als skiër automatisch 

omhoog getrokken, waardoor je in staat om de mooiste en moeilijkste 

sprongen te maken. Deze beugel is in overleg met een professioneel 

wakeboardteam op precies de juiste plek op de boot gemonteerd, zodat 



die ook bij het nemen van scherpe bochten koersvast blijft. Maar ook qua 

uitstraling is de boot perfect in balans. 

 
Waterskiërs en wakeboarders die serieus met hun sport bezig zijn en de 

lat zo hoog mogelijk willen leggen, zullen in onze watersportboot hun 

ideale sparring partner vinden. Succes (en heel veel plezier) verzekerd! 

 
 

DOCK 600 
 

Tekstje onder foto op hoofdpagina: 

Werkboot die, afhankelijk van het gekozen type motor, geschikt is voor 
lichte en zware klussen, maar ook watersporten. 

 
 

DOCK 700 
 
Tekstje onder foto op hoofdpagina: 

Een beest van een boot, voortgestuwd door brute kracht. Stoer en 

sportief, maar onder alle omstandigheden comfortabel. 

 
 

Trailers 

 

Tevreden rijdt u na de bestelling van uw nieuwe Wiegmans-boot naar 

huis. Dan schiet u opeens te binnen: hoe ga ik die sloep straks vervoeren 

en te water laten? Gelukkig verkoopt Wiegmans ook trailers, dus u kunt 
opgelucht de auto draaien en weer koers zetten naar de Scheendijk 6 in 

Breukelen. 

 

Een trailer is een must voor het transport van uw trotse bezit. Maar niet 
elke oplegger is een goede trailer. Een goede trailer is qua afmetingen en 

belastbaarheid afgestemd op de lengte, breedte en het gewicht van uw 

boot. Die bepalen of u een 1-asser of 2-asser nodig hebt. Wiegmans 

verkoopt beide typen, van het kwalitatief hoogwaardige merk Pega. 
 

 

Pega Economy 
 

Een betrouwbare, robuuste en veilige trailer tegen een zeer gunstige prijs. 

Met de lier trekt u de boot makkelijk op de trailer en veilig er weer af. De 
uitstekende geleiding zorgt ervoor dat de sloep zowel tijdens het laden en 

lossen als het vervoer goed stabiel blijft. 

 

 



Pega Comfort 
 

Gebouwd op dezelfde basis als de Pega Economy, maar voorzien van meer 

rollen van een hogere kwaliteit. Dit maakt het nog makkelijker om uw 
boot op de trailer te trekken en komt de algehele stabiliteit te goede. 

 

 

Pega Exclusive 
 
U bent natuurlijk zelf eindverantwoordelijk, maar als het aan deze trailer 

ligt, is uw huwelijk een lang leven beschoren. De Pega Exclusive beschikt 

over nog meer rollen en een zwaardere lier, waardoor bij het op- en 

afladen niets meer fout kan gaan. Optimaal comfort voor u én uw boot. 
 

Meer informatie 
 
 

Motoren 
 

Een deugdelijke motor is een onmisbaar onderdeel van de 

standaarduitrusting van uw boot, om optimaal rendement en plezier te 

halen uit uw vaartocht. Of het nu gaat om relaxed een stukje toeren, 
sportief doorvaren of het vervoer van zwaar materieel. 

 

Uiteraard vereist niet elke toepassing een bruut aantal pk’s. Daarom 

verkoopt Wiegmans buitenboordmotoren variërend van 2,5 pk tot 400 pk. 
In bepaalde boottypen kunnen zelfs meerdere motoren naast elkaar 

geplaatst worden, waardoor de totale hoeveelheid beschikbare kracht 

indrukwekkende vormen kan aannemen. 

De classificatie van de boot (zie hiervoor de specificaties) bepaalt het 
maximale aantal pk’s. Dit is gebaseerd op constructieberekeningen die 

uitgaan van een zo hoog mogelijke veiligheid.  

 

Wiegmans staat bekend om de kwaliteit van zijn boten. En achter zo’n 

hoogwaardig vaartuig hang je geen staafmixer. Daarom hebben wij ervoor 
gekozen om buitenboordmotoren te verkopen van Yamaha en Mercury. Dit 

zijn gerenommeerde merken die wereldwijd goed staan aangeschreven. 

 

 

Yamaha brandstofmotoren 
 

Volledig Japanse motoren, en van Japanners is bekend dat ze perfectie 

nastreven. De motoren zijn dan ook betrouwbaar, hebben een laag 

geluidsniveau en zijn door hun compacte bouw licht in gewicht. Dit laatste 
zorgt voor meer kracht en snelheid en - doordat de boot minder 

achterover hangt – voor een hoger vaarcomfort. Het maakt de motoren 

http://www.pegabv.nl/sloepen.html


ook zuiniger en schoner. De brandstofinname is ongeacht de motorklasse 

minimaal. 

 
 

Mercury brandstofmotoren 
 

In tegenstelling tot Yamaha, is Mercury een volledig Amerikaans product. 

Er is extra aandacht besteed aan een mooi design van de motorkap, die er 
daardoor sportief en modieus uitziet.  

De modellen van 60 tot 150 pk zijn zogenaamde Common Trust-motoren. 

Die hebben een groter onderwaterhuis met een tandwielverhouding, 

waardoor ze meer vermogen leveren bij het optrekken. 
 

 

Kräutler elektrische motoren 
 

Naast brandstofmotoren verkoopt Wiegmans ook steeds vaker 

elektromotoren. Op dit gebied hebben wij een vaste samenwerking met 
het merk Kräutler. Zij maken zeer hoogwaardige elektrisch aangedreven 

motoren van 2 tot 6 kW, die bekendstaan om hun lange levensduur. 

 

Voor wie tijdens een vaartocht niet alleen wil genieten van de boot, maar 
ook van de omgeving, is een elektromotor bij uitstek geschikt. Die zijn 

immers zeer stil en produceren geen rook. Ze zijn dan ook groen, zuinig 

en duurzaam. Steeds meer steden staan op het punt om 

brandstofmotoren uit hun wateren te weren. Met een elektrische motor 
weet u zeker dat u nog vele jaren kunt genieten van uw waterhobby. En 

van de natuur waar u doorheen vaart. 

 

 

Modulaire opbouw 
 
Een van de sterke punten van Wiegmans is, dat geen enkele afgeleverde 

boot hetzelfde is. Er valt bij de DOCK STEEL veel te personaliseren via 

opties als luxe zitkussens, grijprelingen, een zonnebed, visstoelen, een 

zwemplateau met zwemtrap, weerbestendige matten of een zelfgekozen 
wrapping. Veel klanten waarderen dat en kopen liever een boot met 

karakter dan een lopende-bandproduct. 

 

Modulair bouwen 
Een DOCK STEEL is weliswaar een werkboot, maar ook die kan helemaal 

naar eigen inzicht worden ‘samengesteld’. Daarom introduceert Wiegmans 

de modulaire opbouw van zijn DOCK STEEL-lijn. Dit idee is ontstaan uit 

het feit dat er in de loop der tijd zoveel verschillende typen stuurconsoles, 
zitbanken en opbergbakken voor de vele modellen DOCKS zijn gemaakt, 

dat het ook mogelijk zou moeten zijn om bijvoorbeeld een stuurconsole in 



een ander model DOCK STEEL te plaatsen dan waar het oorspronkelijk 

voor ontworpen was. 

 
Beschikbare modules 

Modulair bouwen houdt dan ook in dat een lege boot als basis genomen 

wordt, en die vervolgens naar wens met een van de vele beschikbare 

modules wordt opgebouwd. Modules kunnen dus zijn: een stuurconsole, 
zitbanken en bakskisten (opruimboxen voor bergruimte). 

 

Modulaire indeling 

Concreet kan dit betekenen, dat als een bedrijf een grote DOCK STEEL wil 

kopen om materiaal mee rond te varen, maar vindt dat er een te groot 

stuurconsole op zit, dat er dan een console uit een kleiner model op kan 

worden gezet. En dat niet alleen: in tegenstelling tot bij een standaard-

DOCK STEEL kan de klant zelf kiezen waar op de boot hij dat console dan 

gemonteerd wil hebben. Door de strategische plaatsing van andere 

modules wordt de stabiliteit van de boot altijd gewaarborgd. 


