
Parallelhybrid 
fremdriftsløsning 
for yrkesfartøy

• Opptil 50 % lavere drivstoffkostnader

• Færre motortimer 
 – og lavere vedlikeholdskostnader

• Mindre støy, eksos og partikler



Oppdrettsfartøy

HybridX kombinerer 
det beste fra 
forbrenningsmotor og 
elektriske motorer.
Prinsipielt er dette en 
parallelhybrid løsning.

1. Begrensinger i bruk av forbrenningsmotorer rundt  
 oppdrettsanlegg vil ikke være noe problem med et 
 HybridX-anlegg. Fartøyet kan seiles nullutslipp i alle 
 operasjoner rundt lokalitetene.
 Enten med energi fra batterier, eller fra landstrøm på  
 lokalitetene.

2. På en ren dieselelektrisk eller dieselmekanisk løsning 
 vil «drivstoff»-kostnaden bli opptil det doble av et 
 HybridX-anlegg.

3. Gangtimer på motorene vil reduseres vesentlig, og 
 vedlikeholdskostnadene vil reduseres med flere hundre  
 tusen kroner pr år. HybridX-teknologien er omtrent 
 vedlikeholdsfri.

HybridX-anlegget består av
• Dieselmotor 200-1.700 hk
• Esco clutch og PTO/PTI (PHT)
• Batteripakke i ønsket størrelse
• Elektrohydraulisk anlegg i ønsket størrelse
• HybridX systempakke
 
Våre anlegg kan brukes på dieselmotorer fra 
ca 200-1.700 hk.
Elektromotoren som er koblet på anlegget, 
kan brukes både som 
-fremdrift opp til ca 330 kW (1.500 Nm)
-generator opp til ca 300 kW (1.500 Nm)
 
HybridX kan brukes 
BÅDE PÅ NYBYGG og 
OMBYGGING AV EKSISTERENDE FARTØY
 
ERFARING
Teknologien har vært under utvikling siden 2011, 
og de første installasjonene ble gjort 2015.
Pr i dag seiler over 50 fartøy med HybridX.

Hva er HybridX?
4. Mulighet for driftsavbrudd er svært liten, med mange  
 forskjellige energikilder.

5. HybridX-systemet kan monteres inn på alle – også 
 eksistende - oppdrettsfartøy. Ombyggingen vil i de 
 fleste tilfeller kunne skje til en lav investeringskostnad, 
 og pay-backtiden vil være 3-4 år - og også disse fartøy 
 kan oppfylle utslippskrav som kommer.

6. HMS for folk, og velferd for biomassen vil bli vesentlig 
 forbedret når alle støykilder blir minimalisert, og eksos-
 utslipp og partikler nesten forsvinner.                             
 Bedre for folk, bedre for fisk, og bedre for omdømmet 
 til rederi og oppdretter.

7. Behovet for egen generator om bord forsvinner. 
 Hovedmotor genererer mye strøm, og energien lagres 
 på batteriene.
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6.Ombygging

På en ren dieselelektrisk 
eller dieselmekanisk 
løsning vil «drivstoff»-
kostnaden bli opptil det 
doble av et HybridX-
anlegg.

HybridX-systemet kan 
monteres inn på alle – 
også eksisterende - fartøy. 
Ombyggingen vil i de 
fleste tilfeller kunne skje 
til en lav investerings-
kostnad, og pay-backtiden 
vil være 3-4 år.

Gangtimer på motorene 
vil reduseres vesentlig, og 
vedlikeholdskostnadene 
vil reduseres med flere 
hundre tusen kroner pr år. 
HybridX-teknologien er 
omtrent vedlikeholdsfri.

Energi-kostnaden vil 
kunne halveres. 

Mulighet for driftsavbrudd 
er svært liten, med mange 
forskjellige energikilder.

Gangtimer på motorene 
vil reduseres vesentlig, og 
vedlikeholdskostnadene 
vil reduseres tilsvarende. 
HybridX-teknologien er 
omtrent vedlikeholdsfri.

HybridX-systemet kan 
monteres inn på alle – 
også eksisterende - 
fiskefartøy. Ombyggingen 
vil i de fleste tilfeller kunne 
skje til en lav investerings-
kostnad, og pay-backtiden 
vil være 3-4 år.

Mulighet for driftsavbrudd 
er svært liten, med mange 
forskjellige energikilder.

HMS for fiskerne vil bli 
vesentlig forbedret når alle 
støykilder blir minimalisert, 
og eksosutslipp og partikler 
nesten forsvinner.                              

HMS for fiskerne vil bli 
vesentlig forbedret når alle 
støykilder blir minimalisert, 
og eksosutslipp og partikler 
nesten forsvinner.      
                        

Behovet for egen 
generator om bord 
forsvinner. Hovedmotor 
genererer mye strøm, 
og energien lagres på 
batteriene.

Behovet for egen 
generator om bord 
forsvinner. Hovedmotor 
genererer mye strøm, 
og energien lagres på 
batteriene.



Paralellhybrid Girboks - PHT Driftsmoduser

Diesel modus
 
Når dieselmotoren er i drift, er clutchen 
innkoblet og driver giret direkte. Siden PHT 
er montert, driver den også generatoren/-
elektromotoren som enten kan generere strøm, 
eller la akslingen være frikoblet. På grunn av 
utvekslingen i PHT øker omdreiningene på 
generatoren og krever dermed en mindre 
elmotor. Generatoren kan produsere strøm 
til ombordbruk,  eller for å lade batterier til 
senere bruk.
 

Elektrisk modus
 
Med PHT i elektrisk modus er 
dieselmotoren utkoblet og kan 
slåes av. Elmotoren driver marine-
gearet direkte gjennom PHT.  
På grunn av utvekslingen øker 
momentet fra elmotor til propell. 
Elmotoren kan ta kraft fra lagret 
energi på batteri.  
 

Generator modus

Med PHT i generatormodus vil 
dieselmotor være innkoblet og 
drive generator for strømproduksjon. 
Marinegear er utkoblet og båten vil 
ikke ha fremdrift. Produsert strøm 
kan drive utstyr om bord eller lade 
batteri.

Dette gir følgende fordeler:
- Opprinnelig motor og  gir/propellanlegg kan benyttes
- Turtall på generator kan optimaliseres for best mulig energiutnyttelse 
- Leveres med de fleste SAE tilkoblinger
- Utveksling tillater mindre elektromotor på høyere turtall (Se neste side) 

- Reduserte dieseltimer gir færre serviceintervall
- Elektromotor kan brukes til både fremdrift/arbeid 
 og strømproduksjon om bord
- Speedsensor på PTI kan monteres
- Anlegget er DNV godkjent

Girboksen er laget for tunge applikasjoner med dieselmotorer fra 200 til 1700hk. 
Den har en innebygget 24v elektromagnetisk clutch som jobber uavhengig av alle andre 
komponenter for å kunne koble dieselmotoren inn og ut av drivlinjen. Giret har et SAE hus 
med elastisk kobling til motor og svinghjul, kraftig PTO/PTI. Utveksling PTO/PTI 1:1,47 eller 1:1,7
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