
You’ve got to feel it to believe it

Twin Disc Quickshift de snelst en zachtst schakelende 
keerkoppeling ter wereld

TWIN DISC “MGX” KEERKOPPELINGEN



Wat maakt de QuickShift zo anders en zoveel beter?
De Quickshift-keerkoppeling schakelt sneller, zachter en 
comfortabeler dankzij drie unieke componenten:
 - de Twin Disc-schakeltechnologie
 - de Twin Disc General Purpose Valve
 - de Twin Disc geavanceerde elektronische afstandsbediening 

EC300
De combinatie van deze drie componenten geeft de 
mogelijkheid de voordelen van de QuickShift keerkoppelingen 
optimaal te gebruiken.

Bedieningsmode
Cruise mode 
Normale, gekende manier van varen, maar met een zeer snelle 
en zachte inschakeling.

Trolling mode 
Hierbij wordt ingeschakeld met een laag schroeftoerental van 
minimaal 50 toeren bij een gelijkblijvend motortoerental om 
perfect te kunnen aanmeren en met grote precisie en gemak 
te kunnen varen.

Express mode 
Unieke combinatie van Trolling en Cruise mode waarbij 
ingeschakeld wordt met een laag schroeftoerental van 
minimaal 50 toeren en van daaruit, in één hendelbeweging, 
een gelijkmatige overgang naar vol vermogen bij een variabel 
motortoerental. Dit geeft vele voordelen tijdens manoeuvreren 
bij kades, bruggen en sluizen. Op smalle kanalen en rivieren 
kan heel langzaam gevaren worden met daardoor continu een 
betere controle over het schip.

Voorbeeld
Motor maximaal 1800 omw/min, stationair 650 omw/min, 
reductie keerkoppeling 5:1.

motortoeren 650 900 1800
schroeftoeren Cruise 130 180 360
schroeftoeren Trolling* 50  variabel tot 180
schroeftoeren Express 50 variabel tot 360

* Bij Trolling bedraagt het maximale motortoerental 900 omw/
min. Lage schroeftoeren bij trolling en express zijn instelbaar 
vanaf 50 omw/min bij het gewenste motortoerental. 

Belangrijkste voordelen van de combinatie QuickShift en 
afstandsbediening EC 300:
• Koppeling schakelt zonder hinderlijke bijgeluiden, zeer 

snel en zacht in. In combinatie met de GP Valve vergt 
dat 0,05 seconden, waar een standaard koppeling 0,75 
seconden nodig heeft. De volledige inschakeling vergt 
slechts 0,2 seconde, een standaard koppeling twee 
seconden.

• Rustiger en gecontroleerd motorvermogen bij 
inschakelen, wat aan- en ontmeren vergemakkelijkt 
en de spanningen in de aandrijflijn van het schip 
vermindert.

• Vrijwel zonder schakelen volop beheersing bij smalle 
rivieren, vaarwegversmallingen of gedeeltelijke 
stremmingen.

• Betere controle over het schip.
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