VANNJET

Kvalitet fra verdens største vannjetprodusent.

VANNJETAGGREGATER FOR MOTORER OPP TIL 5500 KW

Hamilton er en av verdens ledende produsenter av vannjetaggregater, og har i dag nesten 60 prosent
av verdensmarkedet i sitt segment. Firmaet ble etablert i 1939, og i 1953 ble den første vellykkede
prøveturen med vannjetaggregat foretatt. En kontinuerlig testing og forskning har utviklet produktet
til dagens aggregater. I Norge, hvor Hamilton er markedsleder for vannjetaggregater til båter opp til
20-25 meter, har man vært raske til å ta i bruk denne moderne formen for fremdrift. Vannjet anvendes i
dag nærmest av alle typer båter og i alle fartsområder – i planende, halvplanende, deplasementsbåter,
yrkesbåter og lystbåter.

CWF HAMILTON & Co

Som den største vannjetprodusenten i sitt segment fokuserer Hamilton kun på vannjet. Hos Hamilton
gjøres alt fra råstøp til programmering av elektroniske styresystemer innen samme bedrift. Deres
grunnfilosofi er at man lager en vannjet som skal fungere mest mulig optimalt under alle forhold,
samtidig som den er designet for kommersiell drift. Dette innebærer at vannjetaggregatene ikke er
konstruert for å gi den høyeste toppfarten, den største skyvekraften eller den laveste vekten, men
jettene til Hamilton skal være det optimale allroundproduktet som sikrer høy driftssikkerhet, enkel
service og lang levetid. Med andre ord er Hamilton vannjet designet for å få deg raskest mulig fra a til
b for minimale kostnader over mange år.
Dersom hovedfokuset hadde vært å oppnå høyest toppfart, ville det gått utover kavitasjonsgrensene.
Dette kan medføre redusert effekt ved lavere turtall, lavere marsjfart, dårligere holdbarhet, større følsomhet for overvekt, samt gjøre fartøyet betydelig mer sårbart i dårlig vær. Hamiltons pålitelighet og
gode allroud ytelse gjør at mange anser Hamilton for å være den beste vannjetløsningen på markedet.

Konkurransedyktig maksfart, samt suveren fart og kontroll i lavere fartsområder

HVA ER EN VANNJET?

Vannjetaggregatet er en pumpe som henter vann inn under båten, akselererer dette, og pumper det ut akterut.
En impeller tilpasset motorens effekt sørger for maksimal gjennomstrømning av vann, og gir båten bevegelse.
Manøvreringen skjer ved hjelp av en dyse som leder vannstrålen fra side til side, og et reverseringsskjold endrer
vannstrålens retning ved reversering.
I motsetning til en propell er ikke en impeller avhengig av båtens vekt eller skrogform for å nyttiggjøre all effekten fra motoren. Dette gjør at du til enhver tid har 100 prosent effekt tilgjengelig på motorene uavhengig av
last. Ettersom ingen deler av vannjeten stikker ned under båten, vil den minimale vannmotstanden sørge for at
effekten i mange tilfeller er høyere enn ved en propellinstallasjon. Dette er særlig merkbart i fartsområde over
20 knop, hvor vannmotstanden spiller en betydelig rolle for oppnådd fart.

PRINSIPPSKISSE

Vannjetaggregatet henter inn vann under båten og
pumper det ut akterut. Over vanninntaket i bunnen er
det en rist (A) som hindrer at større gjenstander som
kan ødelegge aggregatet suges inn. Fra vanninntaket
ledes vannet i en kanal til impelleren (B) (pumpehjulet).
Denne er drevet av motoren, og den er nøye tilpasset
motorens omdreiningstall og effekt. Impelleren pumper
vannet ut bak båten i en stråle gjennom statorhuset (C) og
styredysen (D) med stor fart og kraft. På denne måten skapes
kraften som presser båten framover. For å manøvrere og reversere
benytter man en kombinasjon av styredysen (D) og reverseringsskjoldet (E).

OPPBYGNING

Reverseringsskjold
Styredyse

Styre - og
reverseringssylinder
Styreaksel
Hovedaksel, lager
og pakninger

Statorhus
Impeller (Inne i jetten)
Inntaksramme
Flens mot gir / aksel
Inntaksrist

FORDELER MED VANNJET
•

Høyere akselerasjon

•

Bedre drivstofforbruk i høyere hastigheter

•

Høyere fart mellom stasjoner/mål

•

Bedre og raskere manøvrering

•

Ingen appendiks under båten

•

Bedre sikkerhet for mannskap og omgivelser

•

Høyere komfort med mindre støy og vibrasjoner

•

Lengre serviceintervaller

•

Enklere service

•

Lavere servicekostnader

•

Enkel installasjon

Det er mange grunner til å velge vannjet. Muligheten for å kjøre i grunne farvann, behov for bedre
manøvreringsegenskaper eller sikkerhetsfaktorer er noen av de vanligste argumentene for å velge en
vannjetinstallasjon.
I mange tilfeller er det andre faktorer som er avgjørende. En Hamilton-installasjon som er riktig dimensjonert vil aldri kunne overbelaste gir og motor slik en propellinstallasjon vil kunne gjøre. Det gjør at
levetiden på disse ofte blir langt høyere enn det man normalt skulle forvente. Legger man besparelsen
på dette sammen med de lave vedlikeholdskostnadene på jetten ser man at i mange tilfeller er vannjet
økonomisk lønnsomt også i lavere fartsområder.
Hamilton Jet har gjort stor suksess som leverandør til tyngre arbeidsbåter, ikke minst suplybåter og vindmøllebåter. En stadig voksende flåte av hurtiggående suplybåter med Hamilton vannjet aggregater er
under oppbygging. Fordelen brukerne ser er høyere fart mellom målene og ikke minst evnen til å opprettholde denne farten med lastet skip eller om de går ut last. Ved å bruke flere jetter, feks fire, kan de med
last kjøre samtlige drivlinjer for å opprettholde ønsket marsjfart. På retur kobler de ut drivlinjer, så disse
spares, samtidig som de andre drivlinjene er sterke nok til å opprettholde ønsket fart. Hvilke drivlinjer som
opprettholdes alternerer slik at man får likt timeantall på alle drivlinjer. På denne måten oppnår man et
lenger serviceintervall både på jetter og motorer og dermed bedre driftsøkonomi. En slik operasjon vil ikke
være mulig med propelldrift da draget i propellene ville bremset fremdriften og gitt meddrag i gir etc., med
fare for havari.
Lavt støynivå, god manøvreringsevne, kombinert med høy skyvkraft og evnen til å opprettholde denne
kraften mens du manøvrerer/justerer opp mot vindmøllen har vist seg meget verdifull. Hamilton er derfor et
førstevalg for mange operatører av vindmølle-servicefartøy og andre fartøy som krever høy skyvkraft.

Muslim Magomayev, 70m
4xHamilton HT900,
38,7knop

Hovedkomponenter
PUMPEN / IMPELLER

Pumpens viktigste del er impelleren. Den er av typen mixed flow. Det
innebærer at selv om den hovedsakelig er en aksialpumpe, har den
også elementer av en radialpumpe.
Det ligger mye arbeid i utformingen av impelleren, en nøkkelfaktoren
for høy virkningsgrad. Foruten høyhastighetsegenskaper er det også
etterstrebet høy effekt i de andre fartsområdene samtidig som de har
minimert faren for kavitasjon.
Impelleren er derfor designet med en parallell ytterdiameter for å
redusere risikoen for slitasje, som vil gjøre en vannjet mer sårbar for
kavitasjon og dermed mindre mottagelig for overlast, operasjon i dårlig vær etc. Rundt impeller sitter en slitering som beskytter jetthuset
mot objekter som kommer gjennom vannet. Må impeller eller slitering
byttes ut er det en relativt enkel oppgave i forhold til om man valgte
et design med en konisk ytterdiameter hvor tidkrevende justeringer må
foretas ved service.
Impelleren er i liten grad påvirket av båtinstallasjonen og vil, når den er
beregnet riktig, absorbere full motoreffekt ved fullt turtall.

MARKEDETS BESTE KAVITASJONSGRENSE

Kavitasjonsgrensen er der du begynner å kavitere, det vil si at impelleren ikke greier å absorbere vannet,
men begynner å «spinne». Kavitasjon oppstår når forholdet mellom skyvekraft og vekt/motstand blir
asymmetrisk. Ved en vanlig propellinstallasjon kan man øke bladareal eller diameter på propellen for å
motvirke kavitasjon, men i en vannjet er dette naturlig nok ikke mulig da diameteren er satt av kroppens
innvendige diameter. Utilstrekkelige kavitasjonsgrenser kan føre til at man ikke har kraft nok til å komme
over planningsterskelen, og kan derfor redusere farten betydelig.
Å ha tilstrekkelige kavitasjonsgrenser er derfor spesielt viktig ved en vannjetinstallasjon. Kjører man med
flere motorer/drivlinjer og en motor får problemer, kan man med riktig vannjet fremdeles opprettholde en
akseptabel fremdrift ved å kjøre på den/de gjenværende drivlinjene.
Andre produsenter, og ikke minst propellinstallasjoner, krever i mange tilfeller at man reduserer effekten ned
mot 10-20 prosent for å ikke skade annet utstyr. Dette er selvfølgelig vesentlig i kommersiell virksomhet, der
konsekvensene ved redusert fremkommelighet kan være spesielt store.

•

Bedre akselerasjon

•

Bedrekontroll ved manøvrering

•

Bedre evne til å opprettholde hastighet ved en eller flere drivlinjer ute av drift

•

Mindre sårbar ved blokkering av inntak

•

mindre sårbar for tap av effekt ved tilført last

•

bedre evne til å opprettholde fart i dåelig vær.

Sjøbjørn 25, Maritime Partner
Hamilton HJ274 - 40knop

JT-Styredyse

En av de største forskjellene mellom Hamilton og andre vannjetleverandører
er den patenterte JT-styredysen. JT-styredysen er et «ball-joint»-system som
tar hele vannstrålen som genereres gjennom vannjeten og svinger denne (se
illustrasjon). Man retter dermed vannet i ønsket retning med minimalt tap,
mens man ved deflektorstyrte systemer forandrer retningen ved å føre en
anordning inn i vannstrålen noe som reduserer effekten.
Hamiltons styredyse medfører minimalt tap av fart ved manøvrering, hindrer
dødgang ved lav fart og forbedrer ytelsen ved høye hastigheter. Selv med små
kursjusteringer kan tapet av effekt være stort. JT-styredysen sikrer derfor
den største effekten av «konstant fart» på markedet, noe som igjen gir den
høyeste gjennomsnittshastigheten.
Som nevnt er deflektorstyrte styredyser basert på at vannet treffer styreenheten som et ror. For at dette ikke skal begrense den generelle fremdriften
må gapet mellom dysen og rorsystemet være relativt stort. Dette medfører
dødgang ved manøvrering. Metoden gjør det umulig å oppnå den presise og
raske kontrollen man får ved Hamiltons styredyse. Ved bruk av deflektor vil
dessuten en andel av vannet presses tilbake i motsatt retning. Dette skaper
motkrefter til fremdrifts-kreftene som genereres i vannjeten, og en vil derfor tape mer fart ved manøvrering. Tester gjort henholdsvis med og uten
JT-styredysen til Hamilton viser en besparelse av drivstofforbruket på hele
3-5 prosent.

Stator

Når vannet forlater impelleren har det en roterende bevegelse. Statoren
utnytter denne bevegelsen slik at vannet akselereres ytterligere og forlater vannjetaggregatet i en jevn strøm før det sendes videre til styredysen.
Dermed er statoren et av de viktigste elementene for å oppnå maksimal
virkningsgrad.
Fra HJ364 og oppover har alle Hamilton jetter innstøpt en rustfri stålkant for
å beskytte angrepseggene mot objekter i vannet for å bevare statorhusets
effekt over lengre tid.

Inntaksramme / INNSUGNINGSRIST

Hamiltons vannjetaggregater suger vannet inn i inntaket gjennom en innsugningsrist. Denne er
utformet slik at den er mest mulig selvrensende i planende hastigheter. For å sikre maksimal virkningsgrad er risten konstruert som en del av innsugningskanalen, og åpningene mellom spilene samsvarer
med ønsket vannstrøm for å oppnå maksimal effekt. I tillegg til å hindre uønskede elementer i å trenge
inn, hindrer også spilene uønsket prerotasjon i vannet. Tar en bort inntaksristen ødelegges derfor
hydrodynamikken, noe som fører til at fart og effekt reduseres. Fra vanninntaket strømmer vannet via
inntakskanalen til aksialpumpen.

REVERSERINGSSYSTEMER

Reversering skjer ved at man senker reverseringsskjoldet over vannstrålen.
I forover er denne i stilling 1 (se bildet til høyre) og påvirker ikke vannstrålen.
Senkes reverseringsskjoldet til posisjon 2 ligger båten stille og vannstrålen
rettes rett nedover, mens i posisjon 3 føres vannstrålen inn under båten
og skyver fartøyet akterover. Dermed har man oppnådd en trinnløs overgang fra forover til revers, uten inn og utkobling av marinegir. Styring i
revers foregår fra styredysen inn i reverseringsskjoldet og på den måten
manøvrerer man båten.

Split duct reverse controll

Hamiltons «split duct» reverseringsskjold fungerer på den måten at når man
senker skjoldet ned over vannstrålen fanges vannet opp og sendes i retur gjennom to tuneller. Står styredysen rett frem vil båten gå rett bakover. Vris styredysen mot en av sidene vil vannet gå gjennom denne tunellen og skyve båten
motsatt vei. Se illustrasjon.

Hvorfor gjør Hamilton det på denne måten?

Den enkleste årsaken er at styringen blir mer logisk. Har du singel-, twin- eller
trippelinstallasjon vil all styring gå til samme side. Andre systemer gjør at du
må ha styredysene fra hverandre for å oppnå samme effekt som man enkelt
kan gjøre med en bevegelse ved hjelp av Hamiltons system. I kombinasjon med
JT-styredysen gjør dette at Hamilton har en av de raskeste manøvreringsevnene
på markedet.
Den andre grunnen er at ved å styre det «brukte» vannet ut på siden sikres
friskt og rolig vann inn via inntaksristen. Flere vannjetprodusenter sender vannet rett ned og fremover, noe som fører til at vannet går i loop gjennom inntaket. Ulempen dette medfører er at en aldri får «rent» vann, men vann kombinert
med luft som demper effektiviteten betraktelig.
Alle Hamiltons vannjeter leveres med integrerte styre- og reverseringssystemer. Den minste 212-vannjeten leveres med et mekanisk system, mens resten
av HJ-serien og helt opp til HT1000 leveres med hydraulisk reversering. For
vannjeter fra og med HJ292 leveres det i tillegg hydrauliske styresylindere. Alle
systemene er integrert i vannjeten og har mulighet for å integreres ytterligere
mot andre eksterne systemer, eller mot Hamiltons egne elektroniske kontrollsystemer.

Hamiltonpakken, en komplett leveranse
LEVERANSE

Hamilton leverer en komplett pakke for å forenkle verftets jobb. Når vannjeten skal installeres boltes denne fast
i monteringsbasen som på forhånd blir sveiset eller skrudd fast i skroget. På denne måten har Hamilton kontroll
på at inntaket blir som det skal, og båtbyggeren slipper å konstruere et inntak som tilfredsstiller alle kravene til
vannjeten.
All kraft overføres via inntaket og thrustelager sitter som en integrert del i vannjeten. Det er derfor ingen behov
for forsterkning av akterspeil eller spesielle lagerbukker for å håndtere thrust.
Det hydrauliske kontrollsystemet JHPU er integrert og testet fra fabrikken. Ekstra hydraulikkpakker eller lignende,
som både tilfører vekt og opptar plass i skroget, er unødvendig. Elektronisk styring, hvis det blir valgt, kommer
ferdig fra fabrikk med kabler i ønsket lengde for enkel montering. Inkludert i prisen på Hamiltons elektronikkpakker
kommer også normalt igangsetting/ kommisjonering.
Innsiden av akterspeil
(Skroggjennomføringen)

Jetten monteres fra utsiden
gjennom skroget på
monteringsbasen.

Senterlinjen

25o
Akterspeilring på utsiden
av skroget boltet fast til
akterspeilet.
(Skroggjennomføringen)

Inntaket boltet fast
til
monteringsbasen

Monteringsbasen sveises fast på
aluminiumsskrog, og støpes fast på
glassfiberskrog.

En leveransen fra Hamilton består av:
•

En komplett jett klar til å brukes.

•

Prefabrikkert inntak som sikrer optimal vanngjennomstrømning

•

Installasjonskit

•

Integrert inntaksrist

•

Integrerte fabrikktestede hydraulikksystemer som ikke krever ekstra montering eller power-packs

•

Fabrikkmonterte elektroniske kontrollmoduler (ekstrautstyr)

•

Kommisjonering av elektroniske leveranser etter avtale.
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Fordeler med Hamilton vannjet
•

Hamilton er vannjet. Som den største vannjetprodusenten i sitt segment er Hamilton den eneste
produsenten som kun fokuserer på vannjet. Hos Hamilton gjøres alt fra utvikling og støp til programmering og utvikling av elektroniske styresystemer i samme bedrift.

•

Større kavitasjonsgrenser enn noen andre vannjeter på markedet. Det innebærer at Hamiltons
vannjetaggregater er mindre følsomme for overlast, værforhold og tap i manøvreringen, samtidig
som en greier å opprettholde en større gjennomsnittsfart enn andre vannjetprodusenter.

•

JT-Styredyse sikrer optimal effektivitet, og eliminerer tap av effekt ved manøvrering.

•

Split duct reverse kontroll, reverseringsskjold, sikrer deg optimal reverserings effekt.

•

Integrert inntaksrist som er designet som en del av vannstrømmen. Denne sikrer deg mot
inntrengning i jetten, samtidig som den stabiliserer vannet på vei inn i jetten.

•

All hydraulikk er integrert i jetten og befinner seg inne i båten. Disse komponentene er mulige

å skifte uten at båten tas på land.
•

Elektroniske kontrollsystemer, Blue Arrow og MECS, laget spesielt for kontroll av vannjet og
motor av Hamiltons egne ingeniører.

•

En robust konstruksjon sikrer høy driftssikkerhet og lave vedlikeholdskostnader.

•

Designet for at service og vedlikehold skal være enklest mulig, redusere tid ute av service og dermed
gi mer driftstid for pengene.

•

Enkel installasjon. Både reverserings- og styresystemet er innebygd i aggregatet. Ingen eksterne
pumper, slanger, oljetanker etc er nødvendig for at jettens skal fungere.

•

Et verdensomspennende servicenettverk bestående av 4 regionale kontorer og mer enn 60
distributører

•

Hamiltons kunnskap hjelper deg å optimalisere ditt design, ikke bare i forhold til tradisjonelle
fremdrift-systemer, men også i forhold til andre produsenter.

•

Erfaring og avanserte beregningsprogrammer gjør at Hamilton kan gi fartsestimater og
andre tekniske data med større nøyaktighet enn noen andre levreandører på markedet.

•

Såfremt alt er riktig dimensjonert har man bedre virkningsgrad enn vanlig propell for hastigheter
over 25 knop.

•

Høy sikkerhet. Ingen deler stikker ned under båten. Man kan manøvrere på grunt vann, og ved
redningsaksjoner er det ingen propell som kan skade personer som ligger i vannet.
Kaasbøll Boats 1300 HJ322-BlueArrow

HJ-Serien						HM-Serien						

HAMILTON HJ og HM-serie vannjetaggregater er konstruert for fremdrift av kommersielle fartøyer.
De vanligste bruksområdene er i båter med en lengde opp til 60 meter, og effekter opp til 3000 kW.
KONSTRUKSJON OG TILVIRKNING

Alle vannjetaggregatene er konstruert og produsert i henhold til kravene
fra ledende klassifikasjonsselskaper. Som et ledd i Hamiltons «Total Quality
Management Program» er alle kritiske deler egenprodusert av fagfolk med
lang erfaring hos Hamilton. Alle materialer som brukes i vannjetaggregatene er
velkjent for sin styrke og korrosjonsbestandighet, eksempelvis LM6 aluminium
SAF2205 og CF8M syrefast stål. Det integrerte JHPU kontrollsystemet settes
opp og testes før vannjeten forlater fabrikken. Til alle jettene over HJ274 leveres
det elektroniske kontrollsystemer – henholdsvis MECS og BLUEARROW.

ANVENDELSE

Hamiltons HJ-serie benyttes ved effekter opp til 1000 kW, mens HM-serien er beregnet for installasjon i større
fartøyer med lengde på opp til 60 meter og motoreffekter opp til 3000 kW per vannjetaggregat. Den spesielle
«mixed flow»-pumpen, som kombinerer aksial- og radialvannstrøm, gjør at en får en meget høy virkningsgrad.
Hamilton vannjetaggregater er designet for kommersielt bruk, har høye kavitasjonsgrenser og minimale vedlikeholdsutgifter sammenlignet med andre produsenter og konvensjonelle fremdriftssystemer. I tillegg vil en i
de fleste tilfellene oppnå en bedre virkningsgrad i fartsområder over 25 knop.

SERVICE

Hamilton har et verdensomfattende servicenettverk. I tillegg til hovedkontoret på New Zealand, har Hamilton
regionale kontorer i London, Singapore og Seattle, samt forhandlere i mer enn 60 land. Fabrikktrente serviceteknikere er til enhver tid tilgjengelig hvor enn i verden det måtte være.

TYPISKE ANVENDELSER FOR Hamilton vannjetaggregater
•

Arbeidsbåter

•

Skyssbåter

•

Patruljebåter

•

Hurtigbåter

•

Ferger

•

Større lystbåter

•

Enkeltskrog

•

Katamaraner

Carmac 23m Pilot
Twin HM651 MECS

						HT-Serien
HamiltonJet HT-Serie representerer neste
generasjons vannjetteknologi. Serien er videreutviklet
fra den suksessrike HM-serien for å skape en enda mer
effektiv vannjet og sikre bedre kavitasjonsgrenser enn
tidligere. HT-serien gjør det beste enda bedre og sikrer
deg et overlegent fremdriftssystem.
HT-serien leveres helt opp til 5500 kW, og har en «mixed
flow»-pumpe med bedre dyse og inntaksforhold sammenlignet med andre vannjeter på markedet. Dette gjør
HT-serien til det beste vannjetvalget i alle fartsområder
fra tomgangshastigheter til toppfart.
Det nye designet på reverseringsskjoldet opprettholder
de suverene skyvekreftene en kjenner fra HM-serien,
samtidig som vekt og størrelse er redusert for å tilpasse smalere installasjoner. Reverseringsskjoldet kontrolleres av to reverseringssylindre som er montert på
innsiden av båten med adskilte skyv/trekk-stag gjennom akterspeilet. Dette motvirker faren for oljelekkasje
ut i sjøen, og hindrer vann i å trenge inn i hydraulikksystemet. Stagene for reversering og styring er beskyttet
mot utvendig påvirkning, som for eksempel groe, med en fleksibel gummibelg.
HT-serien leveres med den markedsledende JT-styredysen. Denne er i likhet med reverseringsskjoldet aktivert
ved innenbordsmonterte hydraulikksylindere og skyv/trekk-stag.
I motsetning til HJ- og HM-serien har HT-serien en konisk impeller. Ved andre systemer har det vært en omfattende skimsejobb for å tilpasse dette slik at klaringen mellom impeller og slitering blir optimal. HT-serien har
løst dette ved å gjøre hovedakselen aksialt justerbar, og har dermed forenklet denne operasjonen betraktelig.

Installasjon

Installasjonen av en HT-vannjet er forenklet ved å bruke fleksibel tetning som gir økt toleranse for aksial
oppretting i akterspeilet. Dette, kombinert med et kompakt design, gjør installasjonstiden betydelig raskere
enn tidligere. En quadinstallasjon med fire vannjeter av typen HT900, gjort av Gulf Craft USA (Aaron G. McCall),
var montert på under en dag etter at inntaksrammene var satt inn. Tidligere ville en regnet tre til fire dager på
en slik installasjon.
Inntaksristen består av seks hydrodynamiske utformede profiler som sikrer høy effektivitet og hindrer uønsket
vannrotasjon, samtidig som de beskytter vannjeten mot uønskede elementer.
I likhet med alle de andre vannjetene fra Hamilton er HT-serien levert med integrerte hydrauliske systemer,
JHPU, drevet av v-belter fra vannjetens hovedaksel for normal bruk. Som tilleggsutstyr kan det også leveres en
AC-hydraulikkpumpe (en per vannjet) for å kunne kjøre skjold og styredyse uten at giret er koblet inn. Oljen i
lagerhuset sirkuleres ved hjelp av en pumpe mekanisk drevet av hydraulikkpumpen, og oljen fra både hydraulikk
og lager avkjøles ved hjelp av en integrert oljepumpe.

175’ BOURBON SIROCCO
60 passasjerer
20knop ved 226t dekklast
DP2
4xHM811

Oppbygningen av en Hamilton jet
Elektronisk kontroll
• Tilpasset MECS kontrollsystem.

Thrustelager og pakkboks

• Elektronikken/tilkoblingen mot MECS integrert i jetten.

• Skyvkraften fra impelleren overføres til thrustelageret
som er montert innenbords i jettens inntak
• Radialkrefter fra drivlinjen tas opp av samme lager det kreves derfor ingen ekstra støttelagre
• Lagerhus er separert fra pakkboks sik at en eventuell
vannlekkasje ikke vil ha innvirkning på lageret
• Oljen i lagerhuset sirkuleres gjennom integrert
oljekjøler og filter ved hjelp av en integrert pumpe

Thrustelager og
tetninger inne i båten

• Vanntetning plassert i fremre del av jetten i et område
med lavt vanntrykk
• Thrustelager kan skiftes fra båtens innside uten å ta
båten ut av vannet (HJ-364 og større)

Drivakselflens
inkludert drift av
hydraulikksystem
Transition duct, inkludert inntaksrist
levert fra fabrikk klar for direkte
montering i båten

Transition duct/Intaksramme
• Leveres fra fabrikk tilpasset båtens materiale
• Område før og etter inntaksrammen tilpasses av
verftet etter veiledning fra Hamilton
• Overfører skyvkreftene direkte til skrogbunnen og ikke
akterspeilet.
• Designet for optimal ytelse under alle hastigheter
• Inkludert inntaksrist
• Vannintaket i linje med skrogbunnen

Lave vedlikeholdskostnader
• Ingen deler under skrogbunnen eliminerer faren for
sammenstøt med drivlinjen
• Impeller finjustert til å matche motorens effekt,
eliminerer mulighet for overbelastning av motor.
• All hydraulikk og thrustelagre er plassert inne i båten
for å redusere vedlikeholdskostnader
• Vannsmurt lager i bakre opplagring sikrer høy
driftsiskkerhet og lave vedlikeholdskostnader

Integrert design
• Alle Hamilton vannjetaggregater er levert som en pakke, fabrikktestet og forseglet
• Revers og styre kontroll systemene er integrert i jetten for å forenkle installasjon og redusere
vedlikeholdskostnadene

Reverseringsskjold
• Split-duct reverseringsskjoldet sikrer en
effektiv reversering under alle forhold,
uavhengig av fart, turtall og dybde.

Integrert hydraulikksystem

• Montert direkte på jetten - uavhengig av
styredysen.

• All hydraulikk inne i båten
• Separat hydraulikksystem for den enkelte jet
sikrer høy driftssikkerhet.

• Leder vannet under båten og vekk fra
inntaket slik at man unngår resirkulering av
vannet i jetten.

• Ingen tilkoblinger nødvendig for verftet. Alt er
testet og forseglet fra fabrikk.

• Ny og smalere design begrenser behovet
for installasjonsplass samtidig som
skyvekreftene opprettholdes

Hydraulikk for styre- og reverseingssylindere er plassert inne i båten.

JT Styredyse
• JT- Dysen gir høy respons og
effektivitet i alle fartsområder.
• Ingen dødgang sikrer nøyaktig
manøvrering og hindrer tap av
fart i alle fartsområder.
• Sikrer den høyeste konstanthastigheten på markedet

Oljekjøler
•

integrert oljekjøler uten direkte
kontakt med vann

Katodisk beskyttelse

• Høy grad av katodisk beskyttelse

Mixed flow pumpedesign
• En ny type mixed-flow pumpe design
som kombinerer høy effektivitet og høye
kavitasjonsgrenser.
• Hamiltons “Mixed flow” pumpe design sikrer opp mot
25% mer skyv enn andre vannjeter i området mellom
0 og 20 knop, og en akselerasjon overgår alle andre
vannjeter på markedet.

Fremdragende manøvrering
• Meget god styrerespons i alle fartsområder
• Markedets beste manøvreringsdyktighet ved
lav fart og docking.

HT-900

Elektroniske kontrollsystemer

BLUE ARROW ELEKTRONISK MANØVRERING

Blue ARROW er Hamiltons integrerte elektroniske kontrollsystem for vannjeter i HJ-serien. Et 24V elektronisk
kontrollsystem designet spesielt for vannjet gir deg uante muligheter når det kommer til manøvrering. Blue
ARROW kombinerer bruken av hendler og ratt med den nye Mouseboat ™ joysticken. Mouseboaten gir deg en
sikker og logisk manøvrering. Operasjoner som før var forbeholdt de mest erfarne skippere blir forenklet og
gjort tilgjengelig for alle. Blue ARROW er tilgjengelig for vannjeter til og med HJ403.

Fordeler ved Blue Arrow:
•
•

Et komplett elektronisk system som kontrollerer alt fra motor og gir til manøvrering.

Total kontroll ved enhåndsbevegelse. - Integrerer forskyvning i alle retninger, styrbord, babord,
forover, akterover og fartsøkning.

•

Intuitiv kontroll. Alle kan føre en mus.

•

Manøvrering ved lav fart blir meget enkel og sikker. Båten følger musens bevegelse.

•

Enklere manøvrering ved reversering, problemet med motsatt virkning i forhold til propell blir borte.

•

JetAnchor, posisjoneringsverktøy som tilleggsutstyr.

•

Justerer motorens turtall i takt med bevegelsene.

•

Enklere kontroll ved ustabile værforhold.

•

Mister du kontrollen, vil du ved å slippe musen automatisk nullstille båten.

•

“Hold” knappen sørger for å holde båten i retningen du bestemmer.

•

Design tilrettelagt for lyst- og yrkesbåt.

•

Værbestandig i henhold til IPP66.

•

Backup i flere ledd med kontinuerlig overvåking av systemet.

•

Enkelt å installere, høy pålitelighet og en solid base med backup og support.

manøvrering
Manøvrering med BlueArrow
Velger du en løsning med blue ARROW får du alle fordelene ved en vannjet. Blue ARROW er programmert til å oversette dine bevegelser til retningsforandringer, og vil derfor hjelpe deg å manøvrere
på en sikker og logisk måte. Enkle bevegelser med mouseboaten bringer deg dit du vil. En indikator
på kontrollpanelet SCP (se bildet til høyre) vil til enhver tid vise deg vannjetens posisjon, og velger
du å slippe mouseboaten nullstilles det hele automatisk og båten stopper.
Blue ARROW leveres med ratt eller styre-joystick, hendler og Mouseboat™ som valgmulighet. Manøvrering fra
a til b foregår med ratt og hendler, men når man skal legge til eller av andre grunner har behov for finmanøvrering trykker man på «ta kontroll»-knappen på mouseboaten og overfører dermed kontrollen til denne manøvreringsmodulen.
- Mouseboaten gjør det mulig å rotere, forflytte seg sideveis, forover/akterover eller å
kombinere disse bevegelsene.
- Øker man bevegelsen i en retning eller rotasjon vil automatisk turtallet på
motoren øke slik at hastigheten på bevegelsen øker. Ved å slippe mouseboaten vil
den automatisk nullstille systemet.

Motorkontroll:

- + / - knappene på Mousboaten gjør det mulig å justere motorens turtall.
- Turtallet kan endres når det passer deg, uavhengig av mousboatens posisjon.

Manøvrering ved
Twin-installasjon

Ved Twin-installsjoner:

- Logisk kontroll for treveis manøvrering; forover/bakover, side til side og rotasjon.
- Kontrollerer båtens bevegelser forover/akterover, sideforflytning og retning.

Ved Singel-installasjoner:

- Logisk kontroll for toveis manøvrering; forover/bakover og rotasjon.
- Kontrollerer båtens bevegelser forover/akterover og retning.

Mouseboat “Hold” funksjon

- “Hold” knappen låser eksisterende bevegelse.
- Turtallet kan endres ved å benytte +/- knappene uten at “Hold” funksjonen løses
opp.
- “Hold” funksjonen løses automatisk opp neste gang du beveger musen.

Manøvrering ved
Singel-installasjon

Installasjon:

Blue ARROW kommer som en integrert del av vannjetaggregatet, og er ferdigprogrammert fra fabrikken tilpasset valgt motor. Kabler og kontrollbokser leveres
som «plug and play» moduler for enkel og logisk oppkobling. Normalt vil en leveranse av blue ARROW inkludere en person fra Hamilton som er tilgjengelig i en
dag for å kontrollere oppkoblingen og finjustere systemet. All trekking av kabler,
strømtilførsel og lignende er verftets ansvar.

Alusafe 1300 Maritime Partner HJ322 - 48 knop - Blue Arrow

Iceni Pride- Twin HJ364 Blue Arrow

POSISJONERINGSSYSTEM
Hamiltons JETanchor gir deg som bruker en rekke
nye funksjoner som gjør dagen enklere. Station
keeping mode er en posisjoneringsmodus og Virtual Anchor mode er et virtuelt anker. Med disse
frigjør du tid og krefter til andre oppgaver.
JETanchor er et supplement til Blue Arrow og leveres
sammen med en ny type Mouseboat (Hamiltons
manøvreringsmodul), kontrollboks og GPS-antenne.
Modulen tilfører mange muligheter samtidig som du
opprettholder de eksisterende fordelene du har ved
BlueArrow.

APPLIKASJONER
•

Velegnet til alle kommersielle applikasjoner,
men spesielt Arbeidsbåter, Persontransport,
Losbåter, SAR, Vindfarm, Patrulje og Fiskebåter

•

For twin-installasjon

•

Opp til 3 styreposisjoner

FORDELER
•

Posisjoneringsmodus gjør det enkelt for
mannskapet å holde båten i en bestemt retning og posisjon.

•

Det virtuelle ankeret holder båten opp mot
vær og vind i forhold til et satt punkt 15m foran
båten. Dette gir mannskapet en komfortabel
situasjon mens de er i ventemodus.

•

Mouseboat-modulen gjør at all manøvrering
enkelt kan utføres med en hånd.

JETanchor gir deg følgende fordeler:
•

En presis posisjonering som det ikke er mulig å
oppnå manuelt

•

Betydelig arbeidsbesparende

•

Mindre slitasje av mannskap og lavere støynivå

•

Reduserer antall mannskap på vakt

•

Innebygget GPS-posisjonering med høy nøyaktighetsgrad egnet for ROV, dykkeoppdrag, fiske etc.

•

Redusert drivstofforbruk

•

Økt sikkerhet

Patentert

Leveranse

Station keeping
mode

Systemet holder båten i
den retning og posisjon
båten har ved aktivering.
I denne modusen kan
operatøren endre retning og posisjon på
båten, en endringen
som lagres fortløpende.
Dette gjør det mulig å
optimalisere fartøyets
posisjon uten å gå inn
og ut av systemet.

Virtual anchor
mode

Det virtuelle ankeret
lar deg rotere med vind,
strøm og bølger rundt
er gitt GPS-punkt.
Fartøyet holdes i posisjon med lav motorkraft
og minimalt forbruk og
høy komfortgrad for
mannskapet.

Den nye JETanchor
Mouseboat-modulen

Manoeuvring mode

I
manøvreringsmodus
kan operatøren enkelt
og intuitivt manøvrere
båten i ønsket posisjon
og retning med bruk av
en hånd. Mouseboatmodulen har funksjoner som forover-revers,
styr-babord,
sideveis
forskyvning, rotasjon og
turtall

JETanchor GPS-antenne,
kabler og koblinger

Thrust hold mode

Ved bruk av Hold-funksjonen vil systemet
holde den bevegelsen
du har satt systemet
til å gjøre. Setter du
båten opp mot noe, for
eksempel en brygge,
vil hold-knappen sikre
denne bevegelsen inntil
du igjen berører Mouseboat-modulen.

Kontrollboks og kabler
JETanchor systemet
mot Blue arrow

En JETanchor Mouseboat pr styreposisjon

Integreres

Referanse
Systemet er utviklet og testet på to kommersielle fartøy i en
periode på 2 år. RAWINIA er en skyssbåt som jobber standby for
oljerigger og 1070 Survey er et lite forskningsfartøy.
Kaptein Luke Andrews ombord på RAWINIA sier “Som du ser
er dette enkelt å håndtere, trykk på en knapp og du har hendene
frie noe som gjør det avslappende for oss som sitter til rors”
Eieren av 1070 Survey Allan Drinkrow sier “Det er et praktisk
system å ha, enten du foretar undersøkelser eller bare vil fiske...
Jeg er veldig fornøyd, og vil ikke bygge en ny båt uten!”

Luke Andrews
Sjef-Rawinia

Allan Dinkrow
Eier -1070 Survey

Elektroniske kontrollsystemer
Til ekstra
kontrollstasjoner
JetAnchor
Station Control
Panel - SCP
(Kontrollpanel)

Control Input Divice - CID (Kontrollsystemet)
Mouseboat

Ratt / Joystic

Hendler

Alarm
Autopilot
PA system
(Ekstra)
Babord jet
Engine Interface Module EIM
(Kontrollboks mot motor)

Interface Module JIM
(Kontrollboks for jet)

Babord gir

Styrbord jet
Engine Interface Module EIM
(Kontrollboks mot motor)

Styrbord gir
Styrbord motor

Babord motor.

Ekstern kontroll for Blue arrow XCI.

I noen tilfeller kan det være ønskelig å ta kontroll over motor og vannjet-/styresystem fra en ekstern posisjon.
XCI for blue ARROW gjør dette mulig. Ta kontakt for nærmere informasjon.

X

Ekstern sender
Moose boat M2-34
Twin HJ292

XCI-modul			

Blue arrow		

Vannjet/motor
Naiad BA RIB Hamilton 322 Blue Arrow

MODULAR ELECTRONIC CONTROL SYSTEM

MECS er Hamiltons elektroniske kontroll designet for de største vannjetaggregatene. Systemet er datakonfigurert og tar seg av manøvrering, samt kontroll av
motor og girboks. MECS består av en rekke moduler som kan settes sammen for å
dekke ulike krav, kan konfigureres til de fleste elektroniske kontrollsystemene, er
DNV-sertifisert og i tillegg er det kompatibelt opp til DP3. Kontrollsystemet
er tilgjengelig fra HJ364 til HT1000 og kan konfigureres for installasjoner opp til
seks vannjetaggregater.

BRUK

MECS er et intelligent system hvor styring, reversering og motor følger bevegelsene til ratt, hendler og
joystick og en eventuell manøvreringsmodul. All data
overføres via et digitalt nettverk og er derfor tilgjengelig fra alle styreposisjoner og kontrollstasjoner.

BACKUP

MECS leveres med en uavhengig backup-krets. Hvis
den normale kontrollen skulle svikte, vil du fremdeles
ha full kontroll over systemet fra din styreposisjon.
Backupsystemet kjøres fra kontrollpanelet, som i tillegg indikerer motorstatus og vannjetens posisjon. Skulle det
være et fullstendig kabelbrudd mellom motorrom og styreposisjonene, har man også mulighet til å kjøre vannjetaggregatene fra kontrollboksen JJB (Jet Junction Box) som er lokalisert i motorrommet, eller i siste ledd mekanisk
på jettene.

OPPSTART

Oppkoblingen gjøres på en enkel måte med ferdige «plug and play»-kabler. En egen motorkontrollboks (ECM) sørger
for kommunikasjon til gir og motor. Konfigureringen gjøres på stedet etter en enkel meny i vannjetaggregatets
kontrollboks (JCM). Det betyr at du ikke trenger en godkjent servicemann med en spesialtilkobling for å foreta enkle
justeringer, skifte kontrollboklser etc.
I tillegg til det elektroniske systemet består også MECS av et komplett hydraulisk system bestående av Jet
Hydraulic System (JHPU) og Jet Junction Box (JJB). Kombinasjonen av disse systemene sikrer en optimal manøvrering
i alle situasjoner. Systemet gir også tilbakemeldinger om vannjetens posisjon, oljetrykk, temperaturer og lignende.

NÅR KAN DU BRUKE MECS?

Dersom det er ønskelig kan du også bruke MECS på installasjoner med forskjellige størrelser av vannjetaggregater.
En senterjet kan eksempelvis være forskjellig fra de andre
vannjetene.
I tillegg til standardmodulene kan man også få en manøvreringsjoystick og/eller fjernkontroll for enkel manøvrering i
havn.
Quad HM811

MODULER

I en MECS installasjon inngår en Jettmodul (JCM), en motormodul (ECM), og en Power og Interlock
modul (PIM) pr jett. For hver kontrollstasjon man ønsker trenger man ett kontrollpanel (CPM)pr jett,
dvs at har man 4 jetter så får man 4 stk CPM. CPM’en gir deg oversikt over jettens posisjon, kobløer
inn og ut gir, gir deg feilmeldinger osv.Pr sett av CPM’er kobler man da opp de kontrollmoduler man
ønsker. Tilgjengelige kontrollmoduler er: Rattmodul, Separerte hendler (Dvs reversering på ett sett,
gass på ett sett), Kombinerte hendler Dvs reverserings kontroll og gass i samme sett hendler), Styre
joystick (Kun styring styrbord/babord), Manøverings Joystick (Full kontroll 3 veis joystick med sidveisforsyvning, rotasjon osv i en bevegelse), Fjernkontroll og Autopilot interface (API).

KOMPONENTER
JCM

Kontroll og tilkobling
av jettene, samt styring av backup

Ratt

Rattmodul

ECM

Kontroll og tilkobling
av motor

Hendler

Hendler, separate
eller kombinerte

PIM

Strømtilførsel

Styrejoystick

Styrejoystick for
styring babord/
styrbord

CPM

Controllpanel, med
jettindikator, alarm og
tilkobling av gir

Manøvreringsjoystick

Manøvreringsjoystick, for 3-veis
manøvrering

API

Tilkoblingsmodul for
autopliot

Fjernkontroll

Fjernkontroll for full
kontroll av jetter og
motor

hyrc - sERVO-HYDRAULISK KONTROLL

De minste vannjetaggregatene i HM-serien, HM461-HM571, kan leveres ned HYRC som et alternativ
dersom prisen er avgjørende. HYRC er et hydraulisk system for heving og senkning av reverseringsskjoldet. Hydraulikkpumpe, ventiler, sylindere feedbacksensorer og lignende er alle montert
på vannjeten når den kommer fra fabrikken. For kontroll av styrbord/babord kan det hvis ønskelig
separeres ut en enkel hydraulisk styring. En elektronisk motorkontroll som følger hendlene er tilgjengelig for oppkobling mot de fleste motorer.

Integrerte interseptorer

I mange tilfeller kan det være ønskelig å kontrollere båten ved hjelp
av interseptorer. Dette kan være i forbindelse med vektbalansering
eller ved direkte bruks om manøvreringsverktøy. Humphree interseptorer monteres direkte under vannjeten og integreres i MECSsystemet for maksimal effektivitet. Ønsker en flere, eksempelvis
side-interseptorer, kan dette også integreres hvis ønskelig.

Fordelene med et integrert syStem er blant annet:
•

Manøvreringen med JT-styringen og interseptorene optimaliseres i ett system.

•

Det er mulig å kalibrere slik at man ved en hastighet endrer virkningsforholdet mellom
interseptorer og dyse, kan man ved høy hastighet redusere styredysens virkning og øke
interseptorinnslaget for å oppnå ønsket effekt.

•

Alle systemer vil bli kalibrert til applikasjonen av Hamilton og Humphry teknikere.

Dimensjonering
Hamilton vannjetaggregater leveres i tre hovedserier; HJ, HM og HT. HJ-serien går opp til ca 1300 hk,
HM-serien opp til 3000 kW og HT-serien går opp til ca 5500 kW. Ved valg av vannjetaggregat bør følgende
legges vekt på:

BÅTVEKT

Båtens vekt er det viktigste tallet ved valg av et vannjetaggregat. Vannjeten må håndtere
båtens vekt når den er fullastet. I tillegg bør en ha en ekstra margin for å håndtere at båtens
vekt over tid ofte blir høyere. I de fleste situasjoner der en vannjetinstallasjon er mislykket,
er båten for tung. Dersom det er tilfellet, må vannjetaggregatet skiftes til et større noe som
er en kostbare erfaring.

SKROG

Ikke alle båtskrog er egnet for vannjetinstallasjoner. Avhengig av skrogtype og fartsområde er
det krav til tyngdepunktets plassering, bunnvinkel og lignende som må være tilfredsstillende
for en akseptabel installasjon. Disse faktorene vil også påvirke valg av vannjetaggregat.

MOTOR
EFFEKT

Hver vannjet har en grense for maksimal inngående effekt. I noen tilfeller kan dette utvides,
men kun etter spesielle avtaler med Hamilton.

EFFEKT PR.
TONN BÅT

Dersom man ikke har tilstrekkelig motoreffekt per tonn båt, vil en få problemer med å få
båten gjennom planningsterskelen. Nok effekt er derfor viktig.

MOTORENS
TURTALL

Vannjetaggregatet må tilpasses motorens HK/turtall-kombinasjon. Ut fra denne velges
hvilken impeller som skal brukes. Det er meget viktig for utnyttelsen av motorkraften at man
får riktig impeller. Dersom motorens HK/turtall faller utenom de tilgjengelige impellerene,
må man anvende gir.

FARTSOMRÅDE

Vannjetaggregater har best virkningsgrad over 25 knop. Under 20 knop har normalt en propellinstallasjon bedre virkningsgrad enn et vannjetaggregat, men da kan det være andre
forhold som spiller inn. Tabellen under gir en indikasjon på anbefalt effekt per tonn båt for å
få en båt med gitt vannlinjelengde opp i fart.

Tekniske detaljer
Maksimalt anbefalt vekt pr jet for planende båter. (KUN HJ-SERIEN)

HJ213

1

2

HJ241

1

HJ274

2

56t

52t

48t

44t

40t

36t

32t

28t

24t

1 = singel
2 = twin
3 = trippel

3
2

1

HJ322

20t

16t

3

1

HJ292

12t

8t

2t

Jet
modell

4t

Tabellen under gir en indikasjon for hvilke vannjetaggregater som benyttes ved ulik båtvekt, og eventuelt
hvor mange vannjetaggregater en trenger. Dette er kun en indikasjon, og en detaljert beregning må til for å
stadfeste riktig valg av vannjet. Alle installasjoner skal godkjennes av Hamilton.

3
2

3

1

2

HJ364

3

1

2

HJ403

1

HJ422

1

3
2

3
2

3

Dimensjoner og effekter for HAMILTON AGGREGATeR

Tabellen indikerer dimensjoner og effekter for Hamiltons vannjetaggregater. Ta kontakt for nøyaktige data.
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Jet modell
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B

C

D

E

F

G

Tørrvekt
(kg)

Maks effekt
kW

Maks o/min

HJ212

450

221

762

609

440

386

450

82

260

3950-4500

HJ213

413

249

762

609

420

386

450

91

260

3950-4500

HJ-SERIEN

HJ241

424

284

829

705

491

431

502

114

260

3250-4000

HJ274

570

302

1100

710

548

470

608

174

330

2930-3300

HJ292

681

330

1180

750

550

495

608

213

400

2650-3000

HJ322

866

371

1380

835

637

550

680

297

500

2550-2800

HJ364

937

420

1634

901

701

621

747

470

670

2300-2500

HJ403

1053

474

1723

1080

752

690

803

713

900

2240-2400

HJ422

1380

484

2082

1090

940

960

964

785

985

2300

HM461

1280

420

2048

1440

1016

900

1040

ca 900

1680-1800

HM521

1424

475

2350

1630

1200

1000

1200

ca 1200

1508-1624

HM571

1561

530

2585

1800

1300

1000

1285

ca 1400

1357-1470

HM651

2105

593

3360

1650

1470

1100

1500

ca 1800

1220-1316

HM721

2381

667

3779

1860

1612

1250

1660

ca 2200

1073-1154

HM811

2672

750

4252

2100

1800

1400

2000

ca 2800

955-1025

HT810

2629

750

4192

2321

1731

1400

1541

ca 4000

915-1045

HT900

2803

833

4650

2580

1937

1566

1771

ca 4900

825-925

HT1000

3373

926

5367

2670

2194

1700

1950

ca 5000

715-825

HM-SERIEN

HT-SERIEN

Beregning
Har du et vannjetprosjekt som du ønsker å få analysert, kan du fylle ut skjemaet nedenfor og sende det til oss.
Vi vil da foreta en beregning, og komme med et tilbud på riktig vannjetaggregat. Er det opplysninger du er i tvil
om, kontakt oss. Vi behøver nødvendigvis ikke alle opplysningen, men jo mer vi får, desto bedre blir resultatet.

BEREGNINGSSKJEMA FOR VANNJETAGGREGAT
KUNDE
Navn
Adresse
Poststed
Telefon

E-post

Båtverft
SKROG
Skrogtype
Fartsområde
Skrogmateriale

 V-type

 Katamaran

 Deplasement

 Planende

 Halvplanende

 Deplasement

 Plast

 Aluminium

 Stål

 Tre

Maks båtlengde

mtr/fot

Vannlinjelengde

mtr/fot

Maks bredde i vannlinjen

mtr/fot

Vannlinjebredde akterut

mtr/fot

Bunnvinkel midtskips (ved maks
bredde)

°

Bunnvinkel ved akterspeilet

°

Tyngdepunkt fra akterspeil

m

Forventet fart

knop

Normal driftsvekt

tonn

Største driftsvekt

tonn

DRIFTSPROFIL

 Lystbåtdrift - inntil 300 timer pr. år
 Intermittent drift -inntil 2000 timer pr. år
 Kontinuerlig drift - ingen tidsbegrensning
MOTOR
Fabrikat

Modell

Maks effekt

kW/hk

Antall motorer

stk

Har man gear?

 Ja

ved

o/min

 Nei

Hvis ja, hvilken reduksjon?

Reduksjon

:1

DIVERSE
Foreligger skrogtegninger tilgjengelig?

 Ja

Foreligger motstandskurver tilgjengelig?

VIKTIG!

 Ja

 Nei
 Nei

En vannjetinstallasjon er dimensjoneringsmessig komplisert. Kostnadene ved feil dimensjonering kan være
høye, fordi man ofte må skifte hele aggregatet samt foreta større inngrep i båtens skrog. Vi anbefaler derfor at
man tar kontakt med oss allerede i planleggingsfasen av framdriftsinstallasjonen dersom man vurderer vannjet.

-Effektivitet
-Manøvreringsdyktighet
-Sikkerhet
-Pålitelighet
-Fleksibiltet

Importør: Progress Ingeniørfirma AS, Frysjaveien 33e, 0884 Oslo. www.progressing.no

