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MEER WETEN OVER EASYFLOW, EEN STUWA SCHROEFAS OF EEN QF STUURMACHINE?

Laat u uitgebreid informeren bij De Waal

WERKENDAM Op de stand van De Waal, zoals 
gebruikelijk weer te vinden in de straat van 
Werkendam Maritime Industries (WMI), kan 
de bezoeker zich uitgebreid laten informe-
ren over alle producten. Bekijk er de open-
gewerkte schroefasinstallatie, een volledig 
elektrisch frequentiegeregelde stuurmachi-
ne of het nog altijd succesvolle Easyflow® 
roersysteem. De ervaringen met dit sys-
teem blijven positief. Ook de Duitse rederij 
Jaegers is een erg tevreden klant. Norbert 
Kuhlmann: “Wij kiezen voor De Waal omdat 
wij geloven in het Easyflow roerconcept, dit 
bedrijf levert altijd zeer goede kwaliteit”. 

De laatste jaren werkt De Waal veelvuldig voor 
Reederei Jaegers uit Duisburg, een Duits fa-
miliebedrijf met een moderne en goed on-
derhouden vloot. Het gaat dan om leveringen 
voor diverse nieuwbouwschepen alsmede 
reparaties op bestaande schepen. Lammert 
Versluis van De Waal vertelt: “We hebben mo-
gen leveren voor nieuwbouwschepen als 
het mts Louise, mts Gitte, mts Lapresta, mts 
Hedy Jaegers en onlangs nog het mts Edgar 
Jaegers. Stuk voor stuk zeer moderne sche-
pen die zijn uitgerust met onze Easyflow 
besturingssystemen en Stuwa oliebad 

gesmeerde schroefasinstallaties. Het is pret-
tig werken met deze rederij omdat de verant-
woordelijke inspecteurs zelf uit het veld ko-
men en dus zakenkundig zijn. Ze weten wat ze 
willen”. 

Ultramodern
De samenwerking van De Waal met de 
Duisburgse rederij is begonnen met het mts 
Dolfijn, die op dat moment voor deze rede-
rij voer. De roerbladen werden omgebouwd 
naar Easyflow, zodat het schip aanzienlijk op 
brandstof kon besparen. Kuhlmann: “Dit was 
het startschot voor verdere aanpassingen 
aan stuurinrichtingen en het gebruik van De 
Waal producten bij onze nieuwbouwprojec-
ten”. Naast eerder genoemde schepen stelde 
De Waal tevens de stuurinrichting af op onder 
andere de Eiltank 49, Eiltank 38 en Eiltank 65. 
De Stuwa producten zijn volgens Kuhlmann 
altijd van hoogwaardige kwaliteit, onder an-
dere te danken aan de ultramoderne produc-
tiefaciliteiten waarover de machinefabriek in 
Werkendam beschikt. “Daarnaast houden we 
van de goede en snelle service die De Waal 
levert”. Versluis tot slot: “Zowel De Waal als 
Reederei Jaegers houden van korte lijnen. Wij 
proberen dus bij een calamiteit onze planning 
zoveel mogelijk aan te passen, zodat de rede-
rij zo snel mogelijk geholpen kan worden”. 

Easyflow
Vakkundige medewerkers vertellen u op de 
stand graag meer over de voordelen van 
Easyflow. Naast brandstofbesparing is het 
systeem gecertificeerd en aanbevolen door 
Green Award, de meeste schepen gaan sneller 
lopen, het is stiller in de woning en daarnaast 
reageert het schip na ombouw beter op kleine 
koerscorrecties. Wordt u de volgende tevre-
den klant?

Schroefasinstallatie
Naast het populaire roersysteem toont De 
Waal ook haar andere succesvolle en inno-
vatieve producten. Denk daarbij aan het QF 

Powerpack en een volledig opengewerkte 
schroefasinstallatie, compleet met Stuwa seals 
en de unieke hydraulische schroefasmoer. De 
gehele installatie ziet er fraai en doordacht uit 
en de schroefas komt niet in contact met wa-
ter. Hierdoor kan er ook geen corrosie aan de 
as optreden. Door een geïntegreerde bron-
zen zuigerring in de moer, kan de schroef met 
een eenvoudig oliepompje snel en met gerin-
ge krachtinspanning muurvast op de schroef-
asnaaf gedrukt worden. Bij demonteren kan 
door het fysiek omdraaien van de hydraulische 
schroefasmoer, de schroef door middel van 
oliedruk eenvoudig weer worden losgetrokken 
van de naaf. Zonder warmstoken of te slaan op 
de schroefnaaf. Dus beter voor de schroef en 
de monteur. Rondom de moer zijn halve inke-
pingen aangebracht door de CNC-machine van 
De Waal, waardoor de moer eenvoudig met 
een borgpen geborgd kan worden, zonder het 
gebruikelijke stalen stripje over de moer te las-
sen. De moer is tevens met een ‘gewone’ zes-
kant slagmoersleutel te gebruiken. De Waal is 
nog steeds de enige fabrikant die deze hydrau-
lische schroefasmoer standaard meelevert bij 
alle schroefasinstallaties. De unieke moer is 
ook los te koop. Meer weten? Laat u informe-
ren op de stand van De Waal!
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Het QF Powerpack naast een standaard set op de testbank. Het nog altijd succesvolle Easyflow® roersysteem.

Schroefasseal De Waal.

De 150 meter Waalkade in Werkendam.

Lammert Versluis, Hoofd Productie.

De Edgar Jaegers.                    Foto Reederei Jaegers STAND K.101
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