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Hybride voorstuwing
45 kW diesel/elektrisch en met accu’s.
S chone

Lengte		

20 meter

Breedte		

4 meter

Diepgang

1 meter

Gewicht		

50 ton

Voortstuwing

hybride (diesel/elektrisch/accu’s)

Boordnet

220 Volt

Electroproject Aandrijftechiek
www.electroproject.nl
Tel: 088-4849250

Een klassieke benadering is de één op

energiekosten per uur varen, inclusief de

In de regel varen rondvaartboten en

één vertaling van de dieselaandrijving

boordnetvoorzieningen zoals een koelkast

partyschepen op dieselmotoren. Echter in

naar een elektrische aandrijving qua

en navigatie. De toegevoegde waarde

2005 gooide de gemeente Amsterdam

vermogen en toerental. Als je vanuit de

is een fluisterende motor. De stad glijdt

het roer om. Bij de verloting van 15

diesel blijft denken, kom je er niet. Onze

geruisloos aan je voorbij. Het enige wat

nieuwe vergunningen werd 0% emissie

oplossing: zoeken naar een integrale

ons nog te doen staat, is de schippers

vereist.

benadering van motor en frequentie-

‘opvoeden’. Ze zijn gewend om op het

regelaar en een ingenieuze koppeling

motorgeluid te varen. Remmen zonder

tussen de regelaar en verschillende

cafitatie is net of er niets gebeurd”.

voortstuwing

De reden? De fijnstofproblematiek.

soorten voedingen.

L everingsomvang

Klaas Pater van Rederij de Nederlanden:
”Bij de verloting in de Stopera knepen we

E én

hem wel. Maar het eindigde met cham-

Het resultaat is een elektromotor van 45

pagne. We kregen maar liefst zes ver-

kilowatt (circa 60 pk) die wordt gevoed

gunningen.” Halsoverkop liet Rederij de

door: walstroom van 400 volt, een

Nederlanden samen met rederij ’t Smidtje

generator of accu’s onder het scheeps-

vier nieuwe schepen ontwerpen. Boven-

dek. Maar ook zonnecel- en/of alter-

• Multy-input voedingsysteem

dien ging Klaas zelf op zoek naar een

natieve brandstofceltechnieken zouden

• 24V/230 V voeding voor boordnetvoor-

oplossing voor de uitstootproblematiek.

de schroef in beweging kunnen zetten.

euro

• Elektrische engineering voortstuwing
• Verzorgen van goedkeuring
scheepvaartinspectie
• Energiemanagementsysteem voor de
accu’s

zieningen
• Motoren en frequentieregelaars voor de

I ntegrale

Het gemiddelde verbruik is ongeveer

oplossingen

Electroproject Aandrijftechniek ging de

7kW/uur. Door de accu’s te laden met

uitdaging aan en engineerde het aan-

nachtstroom zijn de kosten hiervan 1

drijfsysteem voor de voortstuwing, de

Euro.

voortstuwing.
• Ondersteunen leasecontract accu’s

voeding van de accu’s, het energiemanagementsysteem en het huis-

Klaas: “Ik vind het spraakmakend wat

houdelijk bedrijf benodigd voor de “party

Electroproject heeft bedacht. We kunnen

activiteiten”.

nu 10 uur onafgebroken op accu’s varen.
Een investering was noodzakelijk. Daar
staat tegenover dat we voor één euro
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