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HYBRIDE MODULES
ELEKTRISCHE MOTOREN

BATTERIJSYSTEMEN

Ons accusysteem heeft met succes
alle DNV-GL-tests doorstaan, inclusief de nieuwe 

2018 geforceerde temperatuurstijging test, en voldoen 
hiermee ook aan de strenge Noorse eisen. Maritime 

Authority (NMA) Propagation Test 1

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 Tran-
sfluid, 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 vloei-
stofkoppelingen heeft Transfluid een reputatie opge-
bouwd van toegewijde service, die de bekwaamheid 
van de toepassingen verzekert door zorgvuldige
kwaliteitscontrole en technische bijstand ter plaatse.
Naast het Italiaanse hoofdkantoor bestaat het uitge-
breide verkoopnetwerk van Transfluid uit vijf filialen in 
China, Frankrijk, Rusland, Nederland en de Verenigde 
Staten en 32 distributeurs over de hele wereld.

De industriële markt heeft zich toegelegd op de
ontwikkeling van nieuwe technologieën om hun
ecologische impact op land en zee te verminderen.
De wereldwijde bewustwording van de lucht-, 
geluids- en waterverontreiniging die door verbran-
dingsmotoren wordt veroorzaakt, heeft de autofabri-
kanten ertoe gebracht grote bedragen en middelen te 
investeren in de ontwikkeling van hybride systemen 
die in auto's en kleine bedrijfsvoertuigen worden 
gebruikt.
Wegens de grote verscheidenheid van aan-
drijflijnontwerpen die in de industrie en de sche-
epvaart worden gebruikt, is het echter ondoenlijk 
gebleken een gestandaardiseerd, kwalitatief, zwaar 
“hybride product” te ontwikkelen.
Transfluid heeft de uitdaging aangenomen om een
hybride product te leveren voor deze achtergebleven 
markt en is klaar om een oplossing te introduceren 
voor maritieme en industriële toepassingen met laag 
tot middelhoog vermogen.
Transfluid vervaardigt al tientallen jaren een breed 
assortiment van uitrustingen voor krachtoverbren-
ging en elektromotoren/generatoren.
Profiterend van hun ervaring in duizenden
industriële en maritieme toepassingen en gebruik
makend van hun bestaande technologie
resulteerde dit in de ontwikkeling van de
technologie van de toekomst.

Het hybride systeem werkt op drie specifieke
manieren:

- elektrische aandrijving om te rijden of te varen met
   NUL uitstoot en in absolute stilte

- motoraandrijving die de elektrische machine als  
   generator gebruikt om de batterijen op te laden

- “booster”-functie waarmee de elektromotor
   tijdens het accelereren de motor kan bijstaan
   om de aandrijflijn van extra koppel te voorzien

De invoerzijde is een hydraulisch of pneumatisch
gestuurde koppeling.
In uitgeschakelde toestand wordt de motor
losgekoppeld van de rest van de aandrijflijn, zodat
het voertuig of vaartuig door de elektromotor in
plaats van door de motor kan worden aangedre-
ven.
Tijdens de werking van de motor wordt de
koppeling ingeschakeld en wordt de elektromotor
een generator, die de accu's oplaadt, indien nodig.
Door de motor en de elektromotor gelijktijdig in
werking te stellen, wordt de “booster”-werking
ingeschakeld, waardoor het totale beschikbare
vermogen voor de aangedreven machine toeneemt.
Alle handelingen worden geregeld via Transfluids
eigen elektronische besturingseenheid MPCB-R5,
die communiceert met alle apparatuur via het
CAN BUS-protocol, waardoor het systeem een
eenvoudige “plug and play” oplossing is.

Transfluid Transfluids Hybride Het Systeem Hoe het werkt
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Industriële hybride

HTV700

Werk
schema

HM560
met Hydrostatische Transmissie

HYBRIDE
MODULE MET

GEÏNTEGREERDE
DROGE MEERSCHIJVEN

KOPPELING

LiPo/LiFePO4 
BATTERIJ COMPLEET MET

BATTERIJ
BEHEERSYSTEEM

RANGERMATIC
31 - 700

DISPLAY

MPCB-R5

ELEKTRISCHE 
DOOS

BATTERIJ
OPLADER

AGGREGAAT 
EN/OF

WALSTROOM

LUCHT 
AGGREGAAT

DIESELMOTOR

PEDAAL CAN bus

MODUS
BEDIENINGS 
PANEEL

VERSNELLINGS 
POOK

FREQUENTIE
AANDRIJVING

DROPBOX
DP280

ELEKTRISCHE
MACHINE

PARKEER
REM
SL 750

Stroomverdeler
aandrijving met SAE B 
PTO Stroomverdeler

aandrijving met SAE B PTO

Koppelingsbe-
diening

magneetventiel

Koppelingsbe-
diening
magneetventiel

Enkele
pompaandrijving

Hydraulische
pomp

Drie versnellingen vooruit, één
achteruit Powershift-

transmissie

Reduceerder voor 2 of 4 wielaandrijving,
verkrijgbaar met grote keuze

aan reductieverhoudingen

SAE standaard droge 
koppeling,
bediend door magne-
etventiel, voor het aan-
sluiten en loskoppelen 
van interne 
verbrandingsmotor

SAE standaard droge koppeling,
bediend door magneetventiel, 

voor het aansluiten en loskop-
pelen van interne 

verbrandingsmotor

Elektrische machine die 
kan werken als 
elektromotor of 
elektrische generator Elektrische machine die 

kan werken als elektro-
motor of elektrische 
generator

Elektrische schakelaar 
met geïntegreerde
“soft-shift” functie

Drop box-installatie met
6 verschillende hellingshoek
posities

Veerbelaste natte schijfrem
bediend door magneetventiel

TEMPERATUUR
DRUK

TOERENTAL
STROOM

SENSOREN
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Maritieme hybride

HTM700 HM560
met Cardanas

SAE standaard droge koppeling,
bediend door magneetventiel
voor het aansluiten en
loskoppelen van interne
verbrandingsmotor

SAE standaard droge 
koppeling,

bediend door magne-
etventiel

voor het aansluiten en
loskoppelen van interne

verbrandingsmotor

Stroomverdeler
met SAE B PTO

Stroomverdeler
met SAE B PTO

Koppelingsbe-
diening
magneetventiel

Koppelingsbediening
magneetventiel

Vooruit-achteruit Po-
wershift
maritieme versnelling

Cardanas

Elektrische schakelaar
met geïntegreerde
Soft-Shift-functie

Elektrische machine die 
kan werken als elektro-
motor of elektrische 
generator

Elektrische machine die 
kan werken als elektro-
motor of elektrische 
generator

Werk
schema

LiPo/LiFePO4 
BATTERIJ COMPLEET MET

BATTERIJ
BEHEERSYSTEEM DISPLAY

ELEKTRISCHE 
DOOS

BATTERIJ
OPLADER

TEMPERATUUR
DRUK
TOERENTAL
STROOM
SENSOREN

FREQUENTIE
AANDRIJVING

ELEKTRISCHE
MACHINE

REVERMATIC
11-700 RBD

BEDIENINGSHENDEL:
- GASHENDEL
- F/N/R
- ELEKTRISCH/DIESEL
- BOOSTER
- REGENERATIE

HYBRIDE MODULE MET
GEÏNTEGREERDE DROGE 

MEERSCHIJVEN
KOPPELING

MPCB-R5

DIESELMOTOR

LUCHT 
AGGREGAAT

LEGENDA
STROOMDRAAD

CAN-VERBIN-
DING

AGGREGAAT 
EN/OF

WALSTROOM



Referentiecatalogi van 
de producten die wij gebruiken in de hybride & elektri-

sche technologie
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HM6300 Hybride Module
Max Nr van Elektrische Machine: 2
Max Tot Elektr. Ingangsvermogen:
200kW @ 3000tpm 
Optionele aftakaskoppen

8

32

830 (SAE 1/0)
777 (SAE 0/0)

1098
777

389

1008

772

In nauwe samenwerking met toonaangevende
fabrikanten van batterijen en motorbesturingen
werd de HM-Moduleserie (560-2000-3350-6300)
ontwikkeld om een standaard, eenvoudige kwaliteitso-
plossing te bieden.
Ontworpen om te “sandwichen” tussen een motor
met een SAE-vliegwiel en behuizing en transmissie
met een SAE-input, biedt de HM-module een naadloze 
oplossing die eenvoudiger is toe te passen en eenvou-
diger te bedienen dan elke applicatiespecifieke oplos-
sing. Bovendien kan de elektrische machine (de
motorgenerator) in verschillende posities worden
gemonteerd om zo goed mogelijk in de
motorruimte te passen. Voor de installatie is alleen een 
korte afstand tussen de motor en de transmissie nodig, 
waardoor het een ideale oplossing is voor retrofit en
nieuwe ontwerpen.

Transfluid biedt ook twee pakketten die de
HM-technologie koppelen met hun powershift-
transmissies en maritieme producten. De
HTV700 is een compleet voertuigtransmissieproduct 
met een powershifttransmissie, 4WD dropbox en rem. 
Ontworpen om uitzonderlijk compact te zijn, is hij
ideaal voor grondondersteuningsmaterieel en
kleine mijnbouw- en bouwmachines. De HTM700 is 
een hybride maritieme transmissie. De elektrische fun-
ctie wordt verplicht in vele havens, waar men de lucht- 
en waterverontreiniging, veroorzaakt door het tenderen
en aanmeren van schepen, tracht te verminderen. De
HTV700 is toepasbaar voor motoren tot 95 kW
(127 pk), terwijl de HTM700 geschikt is voor 140kW
(187 pk). Beide Pakketten zijn uitgerust met een
thuiskom-functie.

Technische specificaties

288,1

667

301 HM560 SAE 4

290 HM450 SAE 5

420 HM560 - BW 6,5’’
409 HM450 - BW 6,5’’

63
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48,5
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398,5
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686
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HM450 Hybride Module
HM560 Hybride Module
Max Nr van Elektrische Machine: 1
Max Tot Elektr. Ingangsvermogen:
35kW @ 3000tpm 

HM2000 Hybride Module
Max Nr van Elektrische Machine: 2
Max Tot Elektr. Ingangsvermogen:
150kW @ 3000tpm  

HM3350 Hybride Module
Max Nr van Elektrische Machine: 2
Max Tot Elektr. Ingangsvermogen:
200kW @ 3000tpm 
Optionele aftakaskoppen

De hybride serie
62



HM450 SAE5-8’’ (5) 450 (332) 65 (87)-3000 100 (134)-3800 95   (209)

HM560 SAE4-10” (5) 560 (414) 115 (155)-3000 180 (240)-3800 120 (265)

HM2000 SAE3-11.5” 2000 (1478) 350 (470)-2600 435 (580)-3300 350 (772)

HM3350 SAE1-14” 3350 (2476) 500(670)-2200 620 (830)-2300 560 (1236)

HM6300 SAE1/0-14”/18” 6300 (4647) 920(1230)-2100 1230 (1650)-2300 900 (1986)

HTV700 SAE4-10”(4) 300 (222) 95(125)-3000 245(2) (540)

HTM700 SAE4-10”(4) 560 (414) 140 (185)-3200 221 (487)

HTM1000 SAE3-11.5” 700 ( 517) 175 (238)-3200 350 (772)

EM180-8 25 (55) 3000 96 HM450
EM180-12 35 (76) 3000 96 HM560-HT700
EM220-20 55 (120) 3000 96 HM560-HM2000-HT700
EM220-35 80 (175) 3000 288 HM560-HM2000-HM3350
EM300-50 135 (295) 3000 288 HM2000-HM3350-HM6300
EM300-75 185 (404) 3000 288 HM2000-HM3350-HM6300
EM300-100 195 (425) 3000 384 HM3350-HM6300

EM180-8 8 (11) 87 7    (10) 84

EM180-12 12 (16) 140 10 (14) 124
EM220-20 20 (27) 215 17 (23) 185
EM220-35 35 (48) 190 33 (45) 119
EM300-50 50 (68) 176 49 (67) 177
EM300-75 75 (100) 271 72 (98) 266
EM300-100 100 (134) 270 97 (132) 251
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(1)SAE J620: verschillende ingangs- of uitgangsaansluitingen op aanvraag verkrijgbaar
(2) Zonder drop box & rem
(3) Met koeling
(4) DIN 120 en SAE 1410 beschikbaar
(5) BW 6,5” beschikbaar
(6) voor toepassing op zee om het goedgekeurde nominale koppel van de verbrandingsmotor te vinden, deel de boven 

vermeld max koppel met 1,25 servicefactor
(7) voor maritieme toepassingen om het goedgekeurde nominale koppel van de verbrandingsmotor te vinden, deel de 

hierboven vermeld max. koppel met 1,5 servicefactor

Door aanzienlijke middelen te besteden aan het
onderzoek naar en de ontwikkeling van het
assortiment Hybride Systemen is Transfluid in staat
complete hybride oplossingen te leveren, evenals
de technische ondersteuning die fabrikanten nodig
hebben om deze producten te implementeren.
Het hybride systeem van Transfluid kan gemakkelijk
in de traditionele aandrijfsystemen worden
geïntegreerd, zodat een efficiënte oplossing voor
groene stroom en brandstofbesparing verzekerd is.
Alle modules passen tussen de motor en de
transmissie, nemen weinig ruimte in, alsof zij een
geïntegreerd en onafhankelijk onderdeel van de
aandrijflijn zijn.

Niet alleen de ecologische duurzaamheid is een
van de voordelen van Hybride oplossingen, maar
brandstofbesparing en energiebeheer zijn van even
groot belang. Met de “booster”-functie kunnen ontwer-
pers een motor met een lager vermogen overwegen, 
maar toch de gewenste prestaties behouden.
Scheepseigenaars kunnen hun schepen
ombouwen, waardoor de kosten lager worden en
onmiddellijke voordelen ontstaan.

Transfluid is niet alleen een leverancier, maar ook
een partner. Door innoverende technologie te leveren,
gekoppeld aan concurrerende prijzen, kunnen zelfs
de moeilijkste hybride problemen snel worden
opgelost.

Waarom Transfluid

Batterij

Batterij

Elektrische
Machine

Elektrische
Machine

Versnellingsbak

Maritieme versnelling

Transmissie

Koppeling

I.C.Motor

Stroomverdeler
Aandrijving

Koppeling

I.C.Motor ELEKTRISCHE MODUS

BOOSTERMODUS

MOTORMODUS

ELEKTRISCHE MODUS

BOOSTERMODUS

MOTORMODUS

ELEKTRISCHE MODUS

BOOSTERMODUS

MOTORMODUS
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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 verkregen dat gemakkelijk te 
combineren is met iedere gebruiker en toepassing.
Bij gebruik in commerciële voertuigen beschikt het EPS-
systeem over een automatische "Powershift" RANGERMATIC 
of REVERMATIC-transmissie.    
Voor de aandrijving van schepen gebruikt de REVERMATIC 
maritieme aandrijving de betrouwbare RBD-koppeling.
Beide transmissies kunnen worden geïnstalleerd met de 
elektromotor met permanente magneten van Transfluid. 
Dit verbetert de werking van het voertuig of de boot door 
gebruik te maken van de efficiëntie en de prestaties van de 
elektrische machine.

Het vernieuwende concept van EPS bestaat uit een 
automatische RANGERMATIC "Powershift"-transmissie 
gekoppeld aan een elektromotor met permanente 
magneet. Dit optimaliseert de rij-ervaring van het 
voertuig en verbetert de prestaties van de motor. Met 
de RANGERMATIC verminderingsverhoudingen kan de 
gebruiker de optimale verhouding kiezen afhankelijk van 
de bedrijfsomstandigheden. De toevoeging van de DROP 
BOX DP280 aan de uitgang van het EPS-systeem zorgt voor 
extra overbrengingsverhoudingen om de prestaties van 
de elektrische motor te verbeteren. Bovendien is de drop 
box verkrijgbaar met twee uitgangen voor toepassingen 
met vierwielaandrijving. Hierdoor is het gebruik en de 
aandrijving van het EPS-systeem identiek aan die van een 
verbrandingsmotor. Door het gebruik van batterijen, die 
onmisbaar zijn voor de voeding van de elektrische machines, 
kan bij het afremmen en vertragen kinetische energie worden 
teruggewonnen (Kinetisch energie-terugwinningssysteem), 
waarbij energie wordt opgeslagen die anders verloren zou 
gaan, waardoor de autonomie van het voertuig toeneemt.

EPS industrieel systeemElektrisch aandrijf
systeem

Technische kenmerken, afmetingen en andere gegevens zijn niet bindend. Transfluid S.p.A. behoudt zich het recht voor om ze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen

Versnellingsbak
met koppelomvormer of
elastische koppelingen

Dropbox

EPS04 4 (5) 5 (7) 13 (10) 96 41 18 (40) -

SRBD
voor

hydrau-
lische 
pomp

DP280
2WD

of
4WD

EPS08 8 (11) 10 (13) 25 (18) 96 85 25 (55) -

EPS12 12 (16) 16 (21) 38 (28) 96 125 35 (76) -

EPS20 20 (27) 26 (34) 64 (47) 96 170 55 (120) REVERMATIC
Enkele versnelling

of

RANGERMATIC
twee of drie versnel-

lingen

(voor verhoudingen zie 
catalogus)

EPS35 35 (48) 46 (60) 111 (82) 288 135 80 (175)

EPS50 50 (68) 65 (85) 159 (117) 288 170 135 (295)

EPS75 75 (100) 98 (127) 239 (176) 288 243 185 (404)

EPS100 100 (136) 130 (169) 318 (235) 384 338 195 (425)
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Elektrische machine

SAE4-10’’ OUTPUT
met koelsysteem (gesloten lus) en PTO.
Temperatuur- en drukschakelaarmeter

pompaandrijving

Elektrische 
motor werkt via 
frequentieaandrijving

Spin-on 
oliefilter

Veiligheids 
parkeerrem

[Voorbeeld van volledige voeding van de aandrijflijn]

Koppel
omvormer

2 Live PTO’s

Drie versnellingen vooruit, 
één
achteruit Powershift-
transmissie

Elektrische schakelaar
met geïntegreerde
Soft-Shift-functie

Dropbox 4WD



Elektrisch aandrijf
systeem

(Zie ook de catalogus van Transfluid-Bellmarine)

EPS maritiem systeem
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SailMaster

DriveMaster

DriveMaster Modular

SternMaster

ShaftMaster

TorqueMaster

OutboardMaster



www.transfluid.eu
www.buy-transfluid.com

Toezicht op afstand - Snelle service
Veilig - Betrouwbaar - Op tijd

ITALIË - HOOFDKANTOOR
TRANSFLUID S.p.A.
Via Guido Rossa, 4

21013 Gallarate (VA)
T. +39.0331.28421
info@transfluid.eu

CHINA
TRANSFLUID BEIJING TRADE CO.LTD

101300 Beijing
T. +86,1060442301-2
tbtcinfo@transfluid.cn

FRANKRIJK
TRANSFLUID FRANCE s.a.r.l.

38110 Rochetoirin
T. +33.9.75635310

tffrance@transfluid.eu

NEDERLAND
BELLMARINE

NL- 3992 AK,  Houten
T. +31 (0)85 4868530

info@bellmarine.nl

VERENIGDE STATEN
TRANSFLUID LLC
Auburn, GA 30011
T. +1.770.8221,777
tfusa@transfluid.us
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Jaarabonnement voor toezicht en service op afstand van het hybride of elektrische systeem via een webportaal met toegang 
met wachtwoord

Geschenkdoos met reserveonderdelen voor noodgevallen
Levering van reserveonderdelen aan het dichtstbijzijnde servicecentrum binnen 72 uur
Vooraankondiging van onderhoud
Online toezicht

HELP


