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Transfluid, dat in 1957 in Milaan, Italië, werd opgericht, is altijd een referentiepunt 
geweest in de wereld van de industriële transmissie-uitrusting en de maatstaf 
waaraan zijn concurrenten zich meten.
Vloeistofkoppelingen, aandrijvingen met variabele snelheid, remkoppelingen, 
koppelingen en hydraulische transmissies vormen de kern van het assortiment, 
terwijl ultramoderne technologie zorgvuldige selectie van materialen en nauwgezette 
assemblage de belangrijkste ingrediënten zijn van het recept dat deze producten 
een vooraanstaande plaats op de markt heeft bezorgd. Duizenden klanten blijven 
Transfluid kiezen voor de meest uiteenlopende en veeleisende toepassingen, in de 
wetenschap dat zij kunnen rekenen op de technische afdeling van Transfluid, waar 
deskundigen op het gebied van ontwerp, engineering en planning altijd klaar staan 
om de problemen van de klant snel op te lossen.
Italiaanse dynamische innovatie, gekoppeld aan voortdurende ontwikkeling van het 
personeel en meer dan vijftig jaar verworven deskundigheid, vormen de basis van het 
succes van de onderneming.
De unieke aanpak van Transfluid heeft kleine maar belangrijke revoluties 
teweeggebracht op het gebied van zwaarbelaste transmissies, hetgeen is erkend in 
de vorm van internationale prijzen.
De catalogus van Transfluid bevat een breed scala van producten, en elke 
geproduceerde eenheid is getest op veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Als 
wereldleider in het ontwerp en de fabricage van vloeistofkoppelingen heeft Transfluid 
een reputatie opgebouwd van toegewijde service, die de bekwaamheid van de 
toepassingen verzekert door zorgvuldige kwaliteitscontrole en technische bijstand ter 
plaatse.
Naast het Italiaanse hoofdkantoor
bestaat het uitgebreide verkoopnetwerk van Transfluid uit vijf filialen in China, 
Frankrijk, Rusland, Nederland en de Verenigde Staten en distributeurs over de hele 
wereld.

Transfluid
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KPT - Vloeistofkoppelingen met variabele vulling

 ● Een vloeistofkoppeling van het afvoertype die werkt als een koppeling zonder 
wrijvingsplaten met afstandsbediening

 ● Soepele inschakeling en snelle ontkoppeling van de aandrijflijn van de propeller, 
plus alle voordelen die de vloeistofkoppeling biedt

 ● Toerentalvariatie tot 25% van het motortoerental Tot 4000 kW (5364 pk)

* Controleerbaar en 
bestuurbaar via een
speciale Microprocessor 
MPCB R5

Meer dan 60 jaar ervaring 
met vloeistofkoppeling
KFBD - KRDA - KRU Vloeistofkoppeling met 
Constante Vulling

Ideaal voor de nieuwste generatie motoren, om te voorkomen dat de motor afslaat tijdens 
delicate/abrupte manoeuvres, typisch voor scheepstransmissies.
Geschikt voor oppervlaktepropellers
De constructie van de oppervlaktepropeller wordt vereenvoudigd door de eigenschappen van de 
vloeistofkoppeling, vooral voor de acceleratiefase Tot 1000 kW (1340 pk)
KRU-versie, met DIN/SAE-uitgangsflens voor cardankoppeling
KRDA met torsie-elastische koppeling

GEEN AFSLAAN VAN DE MOTOR

 ● Soepel opstarten
 ● Hoogste efficiëntie
 ● Hoog aantal starts, ook omkering van draairichting
 ● Volledige bescherming van motor en aangedreven machine tegen vastlopen en overbelasting
 ● Volledige absorptie van torsietrillingen door vloeistof die als krachtoverbrengend element 

fungeert
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Onze ervaring ten dienste van u

Vloeistofkoppelingen met variabele vulling en PTO’s for:

 ● Voertuig- & Passagiersveerboot

 ● IJsbreker

 ● Bunkerschip

 ● Patrouilleboot, Tender, Sportboot (aangedreven door waterjet)

 ● Baggermachine

 ● Snelle catamaran

 ● Blusvaartuig

 ● Sleepboot

 ● Zeilschip

 ● Reddingsboot

 ● Enkel-/dubbelwandige tanker

 ● Visserij-catamarans

 ● Taxiboten

 ● Toeristische vaartuigen

Steeds meer Transfluid op
commerciële vaartuigen:

Certificaten:
 ● Lloyd’s R.

 ● DNV-GL

 ● RINA

 ● BV

Tastbare voordelen van het gebruik
Vloeistofkoppelingen met variabele vulling

 ● Toegepast op Azimut
 ● Roerpropeller
 ● De veerboot kan worden aangedreven door één of meer motoren, die voortdurend 

beschermd worden door de KPT-Vloeistofkoppeling
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Pompaandrijving met één & meerdere koppen
 ● Modulaire eenheid van één tot acht pompkoppen
 ● Tegenover elkaar voor vermogens tot 1385 kW (1857 pk)
 ● Flexibele koppeling met hoge ingangstorsie voor trillingsdemping

 ● Uitrustingsstuk met aftakas met radiaal laadvermogen
 ● Ontkoppeling SAE B en C natte koppeling

In- en uitvoerzijde klaar voor elke SAE standaard transmissie

STELLADRIVE

Accessoires:

Olie/luchtbediende 
koppelingen voor het 

loskoppelen van de pomp

Maximale Flexibiliteit voor Transmissie 
Pakket

MPD met 
Vloeistofkoppeling met 

variabele vulling

MPD met maritieme 
versnellingsbak

In- en uitvoerzijde klaar voor elke SAE standaard transmissie

MPD - STELLADRIVE
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TOWERCLUTCH

Krachtafnemer met meerdere pompkoppen 
beschikbaar voor de bediening van hulpuitrusting 
van de boot, zoals lieren, boegschroef, roer, 
waterpomp. Volledig bestuurd door een 
speciale microprocessor MPCB - R5 aan boord 
gemonteerd. (*zie blz. 3)

Geïnstalleerd op:
Onderzeese lier, voor gebruik in diep 
zeewater

Voornaamste toepassingen:
 ● Reddingsboot
 ● Off Shore Installatie in Olie & 

Onderzoeksontwikkeling
 ● Statisch koppel tot 8800 Nm (6510 lb-ft)

Voortstuwing of Hulpaggregaat
SL - Veerbelaste remmen SHC - Hydraulische koppelingen

 ● Geïntegreerd in het 
waterstraalaandrijfsysteem voor het 
loskoppelen van het schoepenwiel en 
het omkeren voor het schoonmaken van 
het roosterpuin (terugvloed)

 ● Dynamisch koppel tot 2492 Nm (1838 
lb-ft)
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Hydraulische en luchtaggregaten 12 of 24Vdc met 
motorrelais drukschakelaar en meter (handmatige 
bediening alleen beschikbaar voor de hydraulische 

versie)

Radiale belasting in-line koppeling

Specifiek apparaat voor een zelfwerkende PTO

 ● Werking met afstandsbediening door slechts op een knop te drukken (zelfregelend)
 ● Geen vliegwielcentreerlager nodig
 ● HFR, het specifieke ontwerp ervan elimineert radiale belastingen op het vliegwiel van de motor
 ● Kevlar frictieschijven voor een langere levensduur van de PTO en demping van torsietrillingen
 ● Tot 7750 Nm (5715 lb-ft)

Microprocessorbesturing MPCB R5 met Can Bus-interface volgens communicatieprotocol SAE J 1939.

 ● Toezicht op de werking
 ● Snelheidscontrole
 ● Overbelastingsdetectie/-beveiliging
 ● Startcontrole (soepele acceleratie)
 ● Geïntegreerde gebeurtenissenregistratie
 ● Laag/hoog oliedrukalarm
 ● Hoge temperatuur alarm

Vrijstaande PTO HFR olie/luchtaangedreven krachtafnemer
Voor de voorkant van de motor om de pomp,

de dynamo, de verdelerdoos, enz. aan te drijven.

Specifieke firmware voor vloeistofkoppelingen
met variabele vulling en voor olie/luchtaangedreven koppelingen

PTO’s

Geschikt voor het losmaken/vastmaken van
waterstralen schoepenwiel

Lucht-aggregaat voor PTO-aandrijving
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SAE flexibele vliegwielkoppeling ‘RBD’ 
(rubberblokaandrijving) & aftakas ‘PF-RBD’

Positief aangedreven machine-asverbinding door QD-bus technologie
De klemkracht van RBD-QD voorkomt wrijving en putvorming van de aangedreven as
Verkrijgbaar in SAE en DIN standaardboring
Geïntegreerd in de standaard leveringsomvang van de vloeistofkoppeling KFBD en de Stelladrive 
MPD14

 ● Krachtafnemer klaar om geïnstalleerd te worden op SAE-vliegwiel en SAE-motorbehuizing voor 

radiale belasting of U-verbinding

 ● Sterke behuizing en lagersysteem voor een lange levensduur

 ● Geschikt tot SAE 0-18”

Aandrijving met enkele pomp

RBD voor een flexibele uitlijningscompensatie
Tot een nominaal koppel van 5300 Nm (3908 lb-ft)
Tot SAE 18” vliegwiel

Ideaal om de motor gemakkelijk op aan te sluiten:

 ● Maritieme versnellingsbak

 ● Hydraulische pomp

 ● Verdelerdoos

 ● Enkel- of dubbelgelagerde wisselstroomdynamo
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EPS - Elektrisch
Aandrijfsysteem

Het EPS (ELECTRIC PROPULSION SYSTEM) biedt een innovatieve elektrische aandrijving 
door de combinatie van standaard TRANSFLUID-producten. Door standaardcomponenten te 
integreren en de SAE-normen te volgen, wordt een nieuw product gecreëerd dat gemakkelijk 
te combineren is met iedere gebruiker en toepassing.

Het vernieuwende concept van de aan de elektromotor gekoppelde EPS REVERMATIC11-700 
RBD voor boten stelt u in staat de manoeuvreerbaarheid van de boot te maximaliseren 
en de prestaties van de elektromotor te verhogen. Door de reductieverhouding van de 
scheepsversnelling kan de gebruiker de schroef van de boot zo afstellen dat hij het 
maximale vermogen vraagt dat de elektromotor levert, zodat het motorvermogen en de 
snelheid van de motor volledig worden benut. De omkeerfunctie wordt uitgevoerd door de 
REVERMATIC11-700 RBD scheepsversnelling. Hierdoor worden de elektrische onderdelen 
beschermd tegen kortstondige stroompieken. Bovendien kan het EPS Maritieme systeem 
gebruikt worden als extra aandrijving op motoren met een groot vermogen, door de uitgang 
van het EPS-systeem aan te sluiten op de PTO (in de scheepstransmissie meestal PTI 
genoemd).
Om de prestaties van de motor te optimaliseren kan een DROP BOX DP280 op de uitgang van 
het EPS-systeem gemonteerd worden, vóór de PTI, om extra overbrengingsverhoudingen te 
verkrijgen waardoor het motorkoppel geoptimaliseerd wordt.
Voorbeeld:
Door gebruik te maken van een compact EPS-systeem dat slechts 220 kg weegt en gevoed 
wordt met 300 V gelijkstroom, is het mogelijk om op de PTI een koppel van 2750 Nm te 
verkrijgen, een zeer interessante waarde voor de voortstuwing van grote boten.
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In de wereld van de elektrische voortstuwingssystemen is Bellmarine de standaard. 
Jarenlange
ervaring, kwaliteit, innovatie en duurzaamheid zijn een garantie voor puur vaarplezier.

De Bellmarine-systemen worden ontwikkeld en geproduceerd in Italië en in Nederland. 
Met duizenden elektrische aandrijfsystemen in gebruik heeft Bellmarine de norm gezet.

EN VELE ANDERE OPLOSSINGEN
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Elektrische machines

TRANSFLUID vervaardigt voor zijn hybride modules driefasige, 
permanente magneet, synchrone elektrische machines (PMSM 
Permanent Magnet Synchronous Machine) met geforceerde 
luchtkoeling, natuurlijke conventieluchtkoeling of vloeistofkoeling.
Deze oplossing garandeert een hoog rendement en eenvoud bij een 
beperkt gewicht en een beperkte omvang. De elektrische machine 
PMSM wordt bestuurd door een Motor Controller (frequentieregelaar) 
die zowel als motor en als generator kan werken. De perfecte 
integratie van de reeks elektrische machines met de regelaars maakt 
een compacte installatie van het systeem mogelijk, en maakt het 
beheer gemakkelijk en doeltreffend in elke bedrijfsfase.
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HM serie voor groene stroom en brand-
stofbesparing

 ● Gebaseerd op geconsolideerde standaardproducten die gebruikt worden voor zware taken 
op zee en in de industrie

 ● Ecologische duurzaamheidsemissies (gas en lawaai)
 ● Brandstofbesparing
 ● SAE-motor en SAE-transmissie
 ● Geen grote ruimte nodig
 ● Mogelijkheid tot ombouwen van schepen tegen lage kosten
 ● Vier verschillende navigatiemodi: elektrische, regeneratie, diesel en booster-modus
 ● DNV-GL Nr Certificaat TAM00000XY

 ● HM450 - HM560 Hybride Modules
 ● Max ingangsvermogen:

180 kW @ 3800 tpm
 ● Max tot elektrisch ingangsvermogen: 

35 kW @ 3000 tpm

 ● HM2000 Hybride Module
 ● Max ingangsvermogen:

435 kW @ 3000 tpm
 ● Max tot elektrisch ingangsvermogen:

150 kW @ 3000 tpm

 ● HM3350 Hybride Module
 ● Max ingangsvermogen:

620 kW @ 2300 tpm
 ● Max tot elektrisch ingangsvermogen:

200 kW @ 3000 tpm

 ● HM6300 Hybride Module
 ● Max ingangsvermogen:

1230 kW @ 2300 tpm
 ● Max tot elektrisch ingangsvermogen:

200 kW @ 3000 tpm
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OPMERKINGEN



VERENIGDE STATEN 
TRANSFLUID LLC
Auburn, GA 30011
Tel. +1.770.822.1777
tfusa@transfluid.us

drive with us

www.transfluid.eu
www.bellmarine.nl
www.buy-transfluid.com
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ITALIË
TRANSFLUID S.p.A.
Via Guido Rossa, 4
21013 Gallarate (VA)
Tel. +39.0331.28421
Fax +39.0331.2842911
info@transfluid.eu

CHINA
TRANSFLUID BEIJING TRADE CO.LTD
101300 Beijing
Tel. +86.1060442301-2
Fax +86.1060442305
tbtcinfo@transfluid.cn

FRANKRIJK
TRANSFLUID FRANCE s.a.r.l.
38110 Rochetoirin
Tel. +33.9.75635310
Fax +33.4.26007959
tffrance@transfluid.eu

RUSLAND
TRANSFLUID OOO
143100 Moscow
Tel. +7.495.7782042
Mob. +7.926.8167357
tfrussia@transfluid.eu

NEDERLAND
TRANSFLUID NORTH EUROPE (Bellmarine)
NL-3992 AK, Houten
Tel. +31 (0)85 4868530
info@bellamarine.nl / tfnortheurope@transfluid.eu


