
De zekerheid van continuïteit

24/7
SERVICE

Sinds 1974 staat bij Breko een gemotiveerd 
team van gedreven vakmensen dag en nacht, 
zeven dagen per week, voor u klaar om uw 
continuïteit te waarborgen. Op onze werf of 
op elke andere gewenste locatie verrichten wij 
tal van werkzaamheden zoals onderhoud en 
reparatie van alle merken dieselmotoren, stuur-
werken, hydraulische systemen, keerkoppelin-
gen, (lading)pompen, elektrische installaties 
of ander soort onderhoud. Breko beschikt over 
alle faciliteiten die bij onderhoud, reparatie en 
nieuwbouw van moderne schepen behoren. 
Snelheid, vakmanschap, kostenbesparing en 
motivatie zijn kernwaarden die er borg voor 
staan dat u effectief en effi ciënt wordt gehol-
pen, 24 uur per dag, 7 dagen per week!
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PSI is sinds 1998 actief op de markt van 
de scheepvaart en industrie met het 
leveren en installeren van pijpleiding-
systemen. Onze kracht ligt in de verre-
gaande specialisatie die wij ons op dit 
terrein eigen hebben gemaakt. Die spe-
cialisatie vertaalt zich in het leveren van 
kwalitatief hoogwaardige oplossingen. 
Met gekwalifi ceerde medewerkers wer-
ken we aan het realiseren van een grote 
verscheidenheid aan projecten, zowel 
voor de scheepvaart, offshore als voor 
de industrie. PSI biedt vakmanschap, 
een totaalpakket aan diensten vanuit 
een open, klantgerichte organisatie met 
korte, directe lijnen.
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Dit jaar rust Breko uit Papendrecht de eerste 
vier bunkertankers uit met de innovatieve 
en duurzame V-Pod, een dieselelektrische 
voortstuwing die veel brandstof en uitstoot 
bespaart. Het systeem is uitgebreid getest 
en maakt momenteel zijn eerste proef-
vaarten onder een bestaand schip.

Breko is de eerste werf in Nederland die de 
V-Pod daadwerkelijk in nieuwbouwschepen 
inbouwt. Het bedrijf bouwt vier smeerolie-
tankers af voor Green Shipping CV. Twee 
van 60 bij 7,50 meter en twee grotere van 80 
bij 9,60 meter. Drie schepen worden dit jaar 
opgeleverd, de laatste begin 2013. Ze zullen 
met name zeeschepen in het ARA-gebied 
gaan bedienen. In eerste instantie werd aan 
een conventionele voortstuwing gedacht, 
maar uiteindelijk werd voor een dieselelek-
trische oplossing gekozen. Daarom worden 

de tankers uitgerust met de V-Pod van Ver-
haar Omega. ,,Het systeem is heel erg gericht 
op brandstofbesparing en minder uitstoot. 
Daarmee is het ontzettend duurzaam. Op 
termijn is de V-Pod zelfs geschikt te maken 
voor generatoren met LNG als brandstof,” 
vertelt directeur Mark Breijer van Breko.

Vermogen

Bij de V-Pod zit de elektromotor onder wa-
ter in een waterdicht huis en stuurt via een 
eveneens in dit huis ingebouwde planetaire 
vertragingskast de schroef aan. De V-Pod 
is 360 graden draaibaar waardoor hij ui-
termate geschikt is voor manoeuvreren. De 
V-Pod levert een vermogen van 330 kilowatt 
aan de schroef, maar dat kan uitgebreid 
worden. De grotere schepen krijgen twee 
330 kilowatt V-Pods. ,,Hij kan in principe 
hetzelfde vermogen leveren als een conven-
tionele dieselmotor in een machinekamer. 
Maar dit systeem hangt onder het schip. Het 
enige wat wij hoeven te doen, is stroomka-
bels naar de V-Pod aanleggen,” zegt Breijer. 
Het voordeel is volgens hem dan ook dat er 
in de machinekamer geen grote dieselmo-
tor meer hoeft te staan. De V-Pod krijgt zijn 
elektriciteit van generatorsets die bestaan 
uit een generator en een kleinere dieselmo-
tor. De kleinere bunkerschepen krijgen twee 
generatorsets, de grotere drie. ,,Die kun je 
overal op het schip neerzetten,” aldus Bre-
ijer. De generatorsets draaien afhankelijk 
van de vermogensvraag. Als een kwart van 
het vermogen nodig is, draait er één, bij vol 
vermogen draaien ze allemaal. Dat zorgt uit-
eindelijk voor een fikse brandstofbesparing 
en dito emissiebesparing ten opzichte van 

een grote dieselmotor die op half vermogen 
draait.

Nog meer voordelen

Volgens Breijer is het ook een logische stap. 
,,Je hebt op het hele schip elektriciteit nodig. 
Voor je ladingpompen, je boegschroef, voor 
de verwarming, je bunkermast; waarom zou 
je dan ook geen elektriciteit voor je voort-
stuwing gebruiken? Het kost minder ruimte 
en je onderhoudskosten gaan omlaag. Voor 
schepen in het ARA-gebied die veel manoeu-
vreren is dit een hele goede oplossing.” De 
casco’s van de smeerolietankers worden ge-
leverd door Rensen-Driessen Shipbuilding 
en verder zijn EMS en Dolderman bij de sa-
menwerking betrokken. ,,Wij zijn mee gaan 
denken in het proces en partij geworden bij 
de samenwerking. Wij doen de af- en inbouw 
van de schepen. Voor ons is het een uitda-
ging om mee te werken aan een dergelijk 
innovatief en duurzaam project,” legt Breijer 
de rol van Breko uit. Breko heeft ook het eer-
ste prototype onder een schip gemonteerd. 
,,Sinds kort vaart de V-Pod op eigen kracht 
en dat doet hij zonder problemen,” zegt Mark 
Verhaar van Verhaar Omega. In de maanden 
daarvoor is het systeem in een testopstelling 
langs de waterkant langdurig beproefd. Vol-
gens Verhaar zijn er nog meer voordelen aan 
dieselelektrisch varen op generatorsets. ,,Bij 
uitval van een generator kun je nog steeds 
doorvaren,” zegt hij. ,,Schepen hebben veel 
elektrische voorzieningen. Door de voort-
stuwing ook elektrisch te maken, ben je pas 
echt groen bezig.” Er is veel belangstelling 
voor de V-Pod. Er zijn diverse aanvragen, 
vertelt Verhaar. Hij verwacht dan ook dat 

er na de vier bunkerschepen die bij Breko 
worden gebouwd meerdere schepen zullen 
volgen. Breko keerde het afgelopen jaar zoals 
het zelf zegt ‘terug naar de basis’. Het bedrijf 
concentreert zich op zijn drie traditionele 
pijlers: nieuwbouw, reparatie en piping. Om 
de lijnen korter te maken, zit iedereen tegen-
woordig weer op het kantoor aan de kade 
en is het kantoor aan de rivier afgestoten. 
Breijer ,,Dat heeft goed uitgepakt. Ieder-
een ziet elkaar weer, de sfeer is verbeterd 
en er is makkelijker en beter contact tussen 
werkvloer en kantoor. Ook het contact met 
klanten verloopt beter.”

Breko bouwt 1e bunkerschepen
met dieselelektrische V-Pod
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De eerste V-Pod die Breko als proef onder 
een schip inbouwde

De V-Pod van Verhaar Omega.


