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Nieuwbouw binnenvaartschepen

De FLEX Tunnel is een uitklapbare tunnel en is ontworpen om de
operationele prestaties van het gehele schip te verbeteren. Hétzij door de
voortstuwingsefficiëntie te vergroten, of de prestaties in ondiep water te
verbeteren. Dankzij de flexibele toepassing kan de kapitein zelf bepalen
waar en wanneer hij de tunnel in gebruik stelt.
Een uitklapbare tunnel biedt – in tegenstelling tot een vaste – de
mogelijkheid om het gehele achterschip te optimaliseren. Hierdoor levert
het scheepsontwerp een aanzienlijke weerstandsvermindering op, wat
weer tot een significante brandstofbesparing leidt.
De FLEX Tunnel is ontworpen om efficiëntie te vergroten. De tunnel
stelt zeker dat er voldoende water naar de schroef gevoerd wordt. De
luchtdichte afdichting van de tunnel met de straalbuis creëert een vacuüm
dat zorgt voor een voldoende watertoevoer naar de schroef. Op die
manier blijft de effectieve werking van de schroef gewaarborgd, zelfs in
ondiep water met weinig lading.
De opkomst van de FLEX tunnel gaat terug tot 2010, toen Damen Marine
Components het concept heeft ontwikkeld in samenwerking met het
onderzoeksinstituut DST in Duisburg. De uitklapbare tunnel is uitgebreid
getest in verschillende waterdieptes, op verschillende snelheden en
in verschillende configuraties. Daarbij werd tevens de afname van de
weerstand gemeten wanneer de tunnel wordt ingezet. Dit leidde tot
de overduidelijke conclusie, dat de FLEX Tunnel een aanzienlijk grotere
operationele efficiëntie oplevert.

FLEX TUNNEL TOUCHSCREEN
BESTURINGSPANEEL

Omdat de gehele scheepsromp moet worden ontworpen op de inbouw van
de FLEX Tunnel, is deze innovatie alleen geschikt voor nieuwbouw schepen.

De FLEX Tunnel is ontwikkeld om te worden gecombineerd
met de Van der Velden® XR roeren en de XR spoiler. Dit
complete pakket garandeert optimale efficiëntie en een
aanzienlijke brandstofbesparing. Zie onze brochure over
binnenvaartroeren en stuursystemen voor meer informatie.
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