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Aktuelt

Lanserer nytt elbåtselskap
Frydenbø Marine og SES-X Marine Technologies går sammen om å etablere et nytt elbåtselskap.

Frydenbø Marine eier 
merkene Nordkapp 
og Sting, med produk-

sjonsfasiliteter i Polen. SES-
X Marine Technologies er et 
maritimt teknologiselskap 
som tilbyr energieffek-
tiv teknologi for båter. De to 
skal starte opp et nytt elbåt-
selskap, som skal designe og 
bygge nye elektriske fritids-
båter.

– Fritidsbåtmarkedet har 
ennå ikke gjennomgått den 
elektriske revolusjonen som i 
dag kan sees i bilindustrien. 
Frydenbø Marine har lang 
erfaring fra fritidsbåtmarke-
det og har fulgt utviklingen 
innenfor elbåter lenge. Nå 
er tiden inne for å elektrifi se-

re båter, og gjøre båtlivet mer 
bærekraftig, skriver selskapet 
i en pressemelding.

Skal løse rekkeviddeprob-
lemet

En av hovedutfordringene 
med å elektrifi sere transport er 
å oppnå lang nok rekkevidde. 
Planende båter er spesielt ut-
fordrende å elektrifi sere etter-
som motstand i vann er stor 
spesielt i høye hastigheter. 
Elektriske båter er også 
tyngre enn fossildrevne båter 
og trenger derfor mer ener-
gi i høye hastigheter. SES-X 
har utviklet en unik skrogte-
knologi som øker energieffek-
tiviteten og skal muliggjøre 
elbåter med lang rekkevidde 
i høy hastighet, får vi opplyst.

Det nye selskapet fokuserer 
nå på å fi nne riktig CEO, samt 
muligheten til å invitere utval-
gte investorer til prosjektet i 

løpet av denne våren. Da kom-
mer også mer informasjon om 
selskapet og produktet.

Satser elbåt: F.v: Glen Ole Rødland, styreleder i SES-X Marine Technolo-
gies, Arve Fresvik, styreleder i det nye selskapet og Knut Herman Gjøvaag, eier 
av Frydenbø Group og styreleder i Frydenbø Marine.

Rengjører varmeveksleren innvendig
Tønsberg-selskapet Maxmarin har utviklet et nytt 
og miljøvennlig produkt for innvendig rengjøring av 
varmevekslere i fritidsbåter.

Grunnstammen i opp-
fi nnelsen er en pat-
entert saltsyreløsning 

som skal være optimalisert 
for å løse opp salt, kalk, rust 
og avleiringer som skaper 
problemer i saltvannskjørte 
varmevekslere. Avleirin-
gene bygger seg opp i rørene 
og fører til dårlig gjennom-
strømning av sjøvann – og 
varmeveksleren klarer da ikke 
å kjøle ned motoren tilstrekke-
lig. Det oppstår da et mer eller 
mindre akutt behov for å fore-
ta en innvendig rengjøring 
for å – i verste fall – unngå 
et motorhavari. Og det er her 
oppfi nnelsen er ment å gjøre 
jobben.

– Det spesielle med produk-
tet er at det ikke skader met-
aller og pakninger, noe som 
betyr at varmeveksleren kan 
rengjøres uten å måtte de-
montere masse deler. For en 

typisk båteier med en innen-
bordsmotor som Volvo Pen-
ta D4, D6 eller lignende, kan 
man fort spare ca. 25.000,- 
ved å rengjøre varmevek-
sleren selv i stedet for å ta 
båten på verksted. Og det er 
kjempeenkelt, reklamerer da-
glig leder Georg Samnøy.

Han forteller også at det 
fi nnes fl ere båtverksteder 
som allerede har tatt i bruk 
produktet og tilbyr behandlin-
gen til sine kunder. Og han 
betrygger at saltsyreløsnin-
gen fra Maxmarin er noe helt 
annet enn den tradisjonelle 
saltsyren. – Vår saltsyreløsn-
ing er modifi sert. Kort fortalt 
etser den ikke i kontakt med 
hud, og den lukter heller nest-
en ingenting. Det er et biolo-
gisk nedbrytbart produkt som 
ikke er skadelig for mennesk-
er eller miljø, avslutter han.


