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Royal IHC lanceert elektrische Beaver® Cutter
Suction Dredger
Royal IHC kondigt met trots aan dat haar portfolio van standaard Cutter Suction Dredgers
(CSD's) wordt uitgebreid met elektrische uitvoeringen van ieder Beaver®-type. Deze Beaver® E
is binnenkort uit voorraad leverbaar.
Royal IHC heeft gedurende bijna 60 jaar de Beaver®-serie continu doorontwikkeld tot de zeer
efficiënte CSD’s die het nu zijn. Met de lancering van de Beaver® E ondersteunt Royal IHC de
baggerindustrie met de duurzaamheidsuitdagingen van vandaag: milieuverantwoord opereren en
uitstoot verminderen.
De Beaver® E is een volledig elektrisch aangedreven versie van de standaard Beaver®. Naast de
unieke eigenschappen van Royal IHC’s conventionele CSD's biedt de Beaver® E een aantal extra
voordelen op het gebied van duurzaamheid, efficiëntie en betrouwbaarheid. Met nul uitstoot plus
minimale geluids- en trillingsoverlast, voldoet de Beaver® E volledig aan de nieuwste
milieuvoorschriften en is deze geschikt om in de meest precaire omgevingen te werken.
Verder is de Beaver® E energiezuiniger en vragen de elektrische componenten weinig onderhoud.
Met een identieke bagger- en hydraulische installatie kan het dieselaangedreven hoofdponton
eenvoudig worden ingeruild voor een elektrische uitvoering. Alle huidige standaard Beavers® types
zijn leverbaar in een elektrische uitvoering en geschikt voor ieder veelvoorkomend baggerproject.
Catina Geselschap, Director Dredging Standard Modular Vessels, licht toe: “Royal IHC wil een
toonaangevende rol spelen in het ontwerpen, bouwen en leveren van duurzame oplossingen aan
onze klanten in de maritieme industrie. We hebben een trackrecord in elektrische Cutter Suction
Dredgers en zetten nu de volgende stap door de elektrische Beaver® als voorraadproduct toe te
voegen aan ons portfolio van standaard modulaire schepen.”
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--------------Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Bedrijfsprofiel
Royal IHC is een toonaangevende leverancier van maritieme technologie en vastbesloten om een
leidende rol te spelen in het efficiënter en duurzamer maken van de maritieme industrie.
Verankerd in de rijke Nederlandse maritieme geschiedenis bouwt Royal IHC zijn positie als
toonaangevende leverancier van maritieme technologie en vakmanschap verder uit. Met de juiste
deskundigheid aan boord en gedreven door innovatie, biedt Royal IHC een duidelijk
concurrentievoordeel aan zijn wereldwijde klanten in de bagger-, offshore-, mijnbouw- en defensieindustrie.
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Met zijn equipment, schepen en diensten levert Royal IHC betrouwbare, geïntegreerde oplossingen
om de operationele efficiëntie van klanten te vergroten en duurzamere oplossingen mogelijk te
maken. In een steeds veranderende wereld, blijft ons doel om de slimste en veiligste weg vooruit te
vinden voor zowel onze klanten als de Royal IHC-medewerkers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Hans Huigen
Public Affairs Manager / Corporate woordvoerder
M: +31 641044662
E: h.huigen@royalihc.com
Dit persbericht is ook te vinden op onze website www.royalihc.com.
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