
De kracht van EST-Floattech gaat terug naar 
de historie die het bedrijf kent als systeem 
integrator in de maritieme markt. De ken-
nis vanuit deze achtergrond, gecombineerd 
met een door hen zelf ontworpen GO1050 
batterij module, maakt dat EST-Floattech 
behoort tot een van de sterkste batterij le-

Sinds 2009 ontwikkelt EST-Floattech intelligente energieopslagsystemen vanuit de 
missie bij te dragen aan de transitie naar schone, compacte, veilige en betrouwbare 
energie.  Vanuit het hoofdkantoor in Nederland (Hoofddorp) worden de compacte en 
DNV-GL gecertificeerde energieopslag systemen voor volledig elektrische en hybride 
maritieme toepassingen gefabriceerd.

Ook de binnenvaart heeft stappen gemaakt 
en zo heeft EST in 2019 de batterijen gele-
verd voor het eerste hybride Binnenvaart-
schip Sendo Liner (gebouwd door Concor-
dia Damen) winnaar van de Maritime Award 
KNVTS Schip van het Jaar 2019.

Waterstof technologie
We leven in een tijd waarin verschillende 
energiebronnen oplossingen in ontwikke-
ling zijn. Een zo'n voorbeeld is waterstof-
technologie, dat zich momenteel in een 
zeer pril stadium bevindt van ontwikkeling. 
In 2019 werd EST-Floattech partner van 
een Duits consortium voor een zeer inno-
vatief en prestigieus concept voor de bin-
nenvaart industrie: de eerste sleepboot op 
waterstof ter wereld met 2.5 MWh batterij 
opslag. Het Duitse consortium wordt aan-
gestuurd door Gerd Holbach, professor aan 
de Technischen Universität Berlin (TU Ber-
lin). De 20 meter lange duwboot met een 
breedte van 8,2 meter en een diepgang van 
1,25 meter levert een elektrisch vermogen 
van 21.200kWh voor een retour vaart van 
Berlijn naar Hamburg.

Visserij
Een ander interessant segment voor EST is 
de aquacultuur- en visserijsector. Met op-
komst van emissievrije zones rondom de 
beroemde fjorden van Noorwegen tegen 
2026, zijn de oplossingen van EST-Float-

veranciers wereldwijd, met een track record 
van 125+ projecten wereldwijd.

Laatste ontwikkelingen in de 
markt
De elektrificatie binnen de maritime sector 
heeft veel vooruitgang geboekt de laatste 

tech nu wijdverspreid geadopteerd in Scan-
dinavië. 41 projecten voor vissersschepen 
en farmers zijn hybride en de toekomst ziet 
er veelbelovend uit.

Containers
EST-Floattech ziet ook de uitdagingen die 
de vooruitgang van elektrische ontwikkelin-
gen met zich meebrengen. Als schepen op 
elektriciteit gaan draaien, vraagt dat binnen 
korte tijd om enorme hoeveelheden extra 
elektriciteit. De groei van hybride en vol-
ledig elektrische schepen is grotendeels 
afhankelijk van de ontwikkeling van de be-
nodigde infrastructuur. Een plug-in-schip 
heeft bijvoorbeeld een plek nodig om op 
te laden. Hij zal worden aangesloten op 
een walstroomnet om zijn batterijen op te 
laden, net zoals een elektrische auto dat 
doet. Hierdoor zijn schepen aangewezen 
op de toch al zwaar belaste elektrische 
infrastructuur van de haven. Als oplossing 
zien we steeds meer initiatieven op de 
markt komen zoals de scheepscontainers 
met accupakketten of fast charging contai-
ners voor energieopslag en -laden, toepas-
baar voor zowel de maritime als de land-
based sector. In de nabije toekomt zullen 
dit soort containers ingezet kunnen worden 
in de havens van Amsterdam en Rotterdam 
en naburige landen. Met haar batterij-op-
lossing zal EST-Floattech hierin een grote 
bijdrage kunnen leveren.

jaren. De oprichters van EST-Floattech zijn 
actief aan de slag gegaan met het vinden 
van een oplossing voor de lucht en ge-
luidsvervuiling van de IJveer waar Amster-
damse passagiers, touristen en bewoners 
in de stad mee te maken hadden. Samen 
met GVB heeft EST-Floattech voor het 
eerst een oplossing ontwikkelt; een hybride 
veerboot in Nederland. De trend zet zich 
voort met de volgende 6 modellen in de IJ-
VEER-serie (zeven in totaal), en veerboten 
in Duitsland (o.a. Gaarden) en Zweden (o.a. 
Elvy). 

Interesse in onze projecten?
Mail naar: 
sales@est-floattech.com 
Lees meer op:
www.est-floattech.com/news/ 
of volg ons op Linkedin:
www.linkedin.com/company/estfloattech-bv

Werken bij EST?
www.est-floattech.com/vacancy-salesaccountmanger/

EST-Floattech

Elektra, hydrogen fuel tug

Nordnes

‘Sendo Liner winnaar KNVTS Schip van het Jaar’. Bij het ontwerp is 
zowel uitgebreid aandacht besteed aan het nú zo efficiënt, zuinig 
en schoon mogelijk maken van het schip als aan het toekomstbe-
stendig maken ervan.

Factory Acceptence Test in Hoofddorp voor de Elektra
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