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AVX
Advanced Vessel Control
HamiltonJet forstår at det du får ut av ditt fartøy er kritisk for din drift.
Derfor er vårt mål å levere et system som leverer under alle forhold.
Med AVX har vi redefinert begrepet “kontroll av vannjetapplikasjoner”.
Systemet lar deg bygge et modulært system spekket av muligheter i
et kompakt design. Enten du er ute etter automatiske funksjoner, enkel
kontroll eller høy driftssikkerhet med flere lag av backup, AVX er
løsningen.
AVX leveres med Mouseboat, en kontrollmodul som gjør manøvrering
til en enkel oppgave. I Mouseboaten kan du få ulike kontroll funksjoner
som Hold, Posisjonering og Jetanchor.
AVX leveres også med XCI, External Control Interface, som gjør det
mulig for eksterne systemer å ta kontroll over systemet. I dag har vi over
100 fartøy ute som kontrolleres med radiokontroll eller lignende.
Av kunder som har benyttet dett er blant annet FFI/Kongsberg gruppen.
AVX er designet for de hardeste forhold. Modulene er IP67 beskyttet
(vanntett 1m under vann) og har gjennomgått tøffe vibrasjonstester.
Hvis uhellet er ute og du ødelegger en modul eller kutter en kabel
ligger det omfattende backup funksjonalitet i systemet som sørger for
at du fremdeles har kontroll over fartøyet.
Systemet er modulært og håndterer 4 kontrollstasjoner og 6 jetter i
samme installasjon.
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Optimalisert styring
JT-styredysen er forbedret med en ny
kobling som gjør den enda mer presis og
robust enn tidligere varianter. Sikrer opp
til 3 ganger høyere driftstid før service på
styresystemet.

Lenger levetid
Bedre forseiling av
sylinderne sikrer lenger
levetid før overhaling.

Høyere statisk kraft
19% økning i bollardpull
sammenlignet med tilsvarende
modeller.

Høyere toppfart
Hastigheter over 55knop er nå
oppnåelig med rett skrog og motorpakke. Maks inngående effekt er
570kW.

Høyere skyvkraft
7% høyere thrust enn tidligere
modeller gjør det mulig å øke
hastigheten eller redusere drivstofforbruket
ved samme hastighet.

HAMILTON HTX-30 er den første jetten i en ny grensesprengende serie
vannjetter fra Hamilton jet.
Finjustering på hver minste detalj har gjort det mulig å øke
effekten og bedre holdbarheten under alle forhold.
Om det er manøvreringsegenskaper, bollardpull eller
topphastighet du er ute etter, HTX-30 flytter grenser for
hva man trodde var mulig.
Et kompakt design med små innbygningsmål og integrert
hydraulikk forenkler og reduserer kostnadene ved
installasjonen.

Forskjellige impellere og flenser gjør integrasjon mot ulike
motorer, gir og aksler enklere.
Kan leveres med mekanisk kontroll, Blue Arrow
elektronisk kontroll eller det helt nye og grensesprengende
AVX-kontrollsystemet spesielt tilpasset denne jetten.
Jetten er bygget i sin helhet av Hamilton på Hamiltons
fabrikk i New Zealand. Jetten er produsert i Aluminium
(EN AC 44100) og Rustfritt stål der det er behov
(2205 Duplex og CF8M Cast SS).

Økt korrosjonsbeskyttelse
Nye materialer, forbedret malingssystem
og raffinert utplassering av anoder har
økt serviceintervallene til 2 år ved normale
forhold.

Bedre gjennomstrømming
Beskyttelse av anodene sikrer bedre
vannstrøm i jetten.

