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Bedrijfsprofiel Poseidon Propulsion

Poseidon
 
Poseidon Propulsion BV is uw vertrouwd adres met meer 
dan 30 jaar ervaring op het gebied van voortstuwings- 
systemen en besturingen. 

Wij zijn gespecialiseerd in superjacht installaties en specials 
voor de binnenvaart en offshore.

Poseidon streeft er naar technische hoogwaardige  
producten te fabriceren en te leveren. De meeste 
onderdelen en producten komen rechtstreeks uit ons eigen 
assortiment. Zij worden geleverd met de goedkeuring van 
de bekende classificatiebureaus en voldoen aan de hoogste 
standaard. 

De schepen die uitgerust zijn met Poseidon installaties, zijn 
het meest te vinden in de range van 15 tot en met 150 
meter. 
 
Ontwerp en ontwikkeling
 
Het succes van onze methode en producten begint 
op de tekentafel. Ons ervaren en bekwaam team is in 
staat uw specifieke wensen te vertalen in een passend 
voortstuwingssysteem. Het gehele systeem wordt 
opgebouwd uit eigen ontworpen en gefabriceerde Poseidon 
producten, welke van hoge kwaliteit zijn. 

Tenslotte is het voor u van belang te weten dat Poseidon 
bij jachtbouwers en kleine bedrijfvaart een gelijke aanpak 
en werkwijze hanteert als bij de professionele scheepsbouw. 
We maken dus een gedegen analyse van het benodigde 
systeem en bij opdracht zal van de installatie eerst een 3D 
tekening worden gemaakt. 

 
Neem gerust contact met ons op voor een aanvraag of 
voor meer gedetailleerde informatie of bezoek onze 
website: www.poseidon-bv.nl, www.cardanas.eu en 
www.driveteq.nl.
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Company profile Poseidon Propulsion

Poseidon
 
Poseidon Propulsion Inc. is your trusted address with more 
than 30 years of experience in the field of Marine propulsion 
and steering systems.
 
We specialize in super yacht applications and specials for 
inland and offshore.

Poseidon endeavours to produce and supply highly 
technical products into the marine industries. For the 
commercial crafts we have standardized a product line with 
a high professional level.

Most parts and products wil be designed an built in house. 
They will be deliverd with the approval of the known 
classification societies and meet the highest standards.

The Vessels equipped with Poseidon Propulsion & Steering 
Systems are mainly found in the range 50 to 450 ft Super 
Yachts and Work Boats.
 
Design & Engineering:
 
The success of our working method starts on the drawing 
board. A skilled and experienced team is available to 
transfer customer request into a complete stern gear system. 
All build up with own engineered and manufactured high 
quality Poseidon products.

As with our commercial market sector, Poseidon can offer a 
professional analysis of the required system. 

All design and equipment is manufactured in accordance 
with the highest standards and is supported by custom 
made 3D drawings.

 
Please contact us for an inquiry or more detailed 
information or visit our website: www.poseidon-bv.nl, 
www.cardanas.eu and www.driveteq.nl.
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Op maat ontworpen en gefabriceerde schroefasinstallaties

Op maat ontworpen schroefas- en roerinstallaties
 
Poseidon ontwerpt en produceert schroefas- en roerinstallaties op maat. Bijvoorbeeld voor die schepen waar geen standaard 
oplossing past. Bijvoorbeeld waar de scheepstoepassing of het vaargebied het gebruik van een speciale installatie vereist. 
 
Wat kunt u van Poseidon verwachten en wat is er mogelijk:
• ieder afzonderlijk onderdeel ontwerpen in 3-D(Solid Egde)
• schroefas- en roerinstallaties ontwerpen in ieder type en materiaal 
• diverse installaties volgens de normen van ieder classificatiebureau leveren
• torsie trillingsberekeningen, axiaal whirling
• gehele inbouw regelen 
• geïnstalleerde installatie inspecteren op de juiste inbouw en uitlijning.
 
Het gehele ontwerp en productieproces gebeurt in nauwe samenwerking met de cliënt, de werf en de ontwerper.



Shipyard De Hoop
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Custom designed and made stern gear 

Custom designed and manufactured stern gear and rudder installations 
 
Poseidon designs and manufactures custom designed stern gear and rudder installations. For example applications where 
standard gear installations cannot be used, for example the special characteristics of the vessel or its operating environment.
 
What can you expect of Poseidon: and what is possible: 
• each component designs in 3-D (Solid Edge) 
• shaft and rudder systems designed in each type and material 
• by the standards of any classification society provide 
• torsion vibration calculations, axial whirling 
• total installation of the equipment 
• inspection of the installed installation and proper alignment.
 
The entire design and manufacturing is done in close collaboration with the client, the shipyard and the designer.
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Het is absoluut noodzakelijk om de schroef en schroefas af te aarden naar de romp van het schip. Een (roterende) en 
geïsoleerde as/schroef creëert een potentiaal verschil, stroompje, ten opzichte van de lagers/seals/ het schip. Dit komt 
omdat de as draait in een olie/water/vet film in veelal ook non-metallic lagers. Het potentiaal verschil veroorzaakt schade 
aan lagers, seals, slijtbussen tandwielkast en andere scheepsdelen. Dit kan zeer ernstige vormen aannemen.

Met het Poseidon afaardingssysteem (PAS) wordt de kans op schade geminimaliseerd. 

Het PAS wordt geleverd met zilver grafiet borstels, een speciale houder en een zilver composiet slijtbus. Verder kunnen wij 
een “monitoring” systeem meeleveren welke het potentiaal verschil aangeeft en indien nodig alarm geeft. 

Poseidon Afaardings Systeem (PAS)
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Poseidon Earthing System (PAS)

It’s absolutely necessary to electrically ground the ship’s propeller shaft to the hull. Because a rotating propeller generates 
a voltage potential difference between the shaft and the hull, which in time will cause damage to the propeller and the 
bearings. This voltage potential difference is generated because of the lubricating oil films in bearings and non-metallic 
materials resulting in electrical isolation of the shaft. The heavy electrical current flowing through the bearings and gearbox 
to the hull will be minimized by our earthing system, in order to prevent corrosion and damage. 

The Poseidon Earthing Sustem is optimized by using silver graphite brushes with high silver composition and double 
brushholders for optimal contact and lowest resistance. 
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Poseidon Stille Boegschroef (PSTP)

Poseidon heeft een unieke schroef in haar pakket! Een cavi-
tatie vrije schroef voor tunnel boegschroeven. Dat betekent 
dat de schroef geen knallende, knetterende geluiden veroor-
zaakt! Hij is dus stil! 

De schroef is GEPATENTEERD (nr. 234567890-) en ontwik-
keld door het innovatieve bedrijf FishFlow. Fishflow ontwik-
kelt en realiseert ook innovatieve voorzieningen voor de 
passage en wering van vis zoals oa visveilige turbines.
Zo’n turbine moet stil zijn en de vis niet beschadigen. Het 
turbine bladontwerp is nu door Poseidon ingebracht in een 
tunnelboegschroef waar hij OOK cavitatie vrij werkt!! En dus 
maakt de boegschroef GEEN (schroef) geluid. De gepa-
tenteerde schroef wordt door Poseidon zelf geengineerd, 
geproduceerd en wereldwijd op de markt gezet.

De Poseidon Silent Thruster Propeller (PSTP) is te leveren in 
kunststof, aluminium, brons en roestvrijstaal.  

Iedere gewenste diameter is leverbaar. De PSTP kan op 
elke bestaande installatie worden pasgemaakt. Ook zal de 
PSTP zeker GEEN verlies aan stuwkracht geven. Omdat 
de schroef niet caviteert, zal er eerder sprake zijn van een 
toename! Voor jachten en schepen met DP faciliteiten zijn 
deze schroeven een uitkomst! Er is geavanceerde software 
ontwikkeld om gedegen berekeningen te maken omtrent de 
stuwkracht.
 
Poseidon heeft tanktesten gedaan. De testen zijn uitgevoerd 
met 4 schroeven waaronder de PSTP. De schroeven die  
gebruikt zijn, zijn representatief in de markt en allen  
geschikt voor het hetzelfde vermogen. 

De karakteristieken van de testen zijn samengevat in de 
tabel. Op onze website is een documentaire over de test te 
zien en diverse foto’s van de testunit. 
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Poseidon Silent Thrust Propeller (PSTP)

Poseidon has an unique propeller in her portfolio! A cavita-
tion free bowtruster propeller. This propeller will create no 
yelling annoying noises! And so your tunnel thruster will be 
silent!

The propeller is patented (no. 234567890) and developed 
by FishFlow. Fishflow manufacturers fish safe turbines. Fish 
safe turbines may not disturb and damage the fishes. The 
developed turbine bladeshape is now used by Poseidon in 
a tunnel thruster where is also works without cavitation and 
thus the thruster is free of (propeller) noises. The patented 
propeller is been engineered and manufactured by Posei-
don who sales this Poseidon Silent Thruster Propeller (PSTP) 
wordwide.

The Poseidon Silent Thruster Propeller (PSTP) is manufac-
tured either in non-metallic, aluminium, bronze or stainless 
steel. Any diameter is possible. The PSTP can also made 

suitable for any existing thruster. The PSTP sure will give 
no worse trust performance then ordinary propellers. Even 
better! As they do not cavitate. We have advanced software 
to make required proper calculations for sizing and perfor-
mance. Especially for yachts and DP vessels these PSTP are 
heavens! 

Poseidon did some tank tests with different styled propel-
lers. The tests were conducted with three propellers and 
one PSTP. The used propellers are all representative in the 
market and all suited for the same power.

De test characteristics are showed in the graphics.
You can watch a documentry of these test on our website 
and some foto’s of the test unit. 
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Thrusters

Poseidon werkt nauw samen met de Dutch Thruster Group 
(DTG). DTG is uw toegewijde partner voor thruster systemen 
voor voorstuwing, manoeuvreren, aanmeren en positioneren. 
Met hun roerpropellers, boegschroeven/hekschroeven en 
intrekbare thrusters tot 2400kW, ondersteunt DTG klanten met 
praktische Turn key oplossingen voor commerciële-, offshore-, 
marine schepen en jachten.

DTG roerpropellers (DA serie)
Een 360 graden draaibare thruster die vaak wordt toegepast 
als voortstuwingsinstallatie maar ook voor dynamic positioning 
wordt ingezet. De Azimuth thrusters zijn leverbaar als Z-
opstelling direct diesel aangedreven of als L-opstelling met een 
elektrische- of hydraulische motor. Het bedieningspaneel wordt 
uitgevoerd met een joystick voor een traploze bediening en 
interfaces voor “Dynamic Positioning of Auto Pilot” systeem.

DTG boegschroeven en hekschroeven (DT serie)
Boegschroeven en hekschroeven leveren zijwaartse stuwdruk 
en zijn een zeer goede hulp bij het aan- en afmeren en posi-
tioneren van een schip, werkschip of jacht, De units worden 
geleverd met een elektrische, hydraulische of een diesel aan-
drijving. De tunnelbuizen maken wij van staal, aluminium of 
polyester buis afhankelijk van het romp materiaal. Het bedie-
ningspaneel met een joystick voor een traploze bediening en 
interfaces voor “Dynamic Positioning of Auto Pilot” systeem.

DTG intrekbare thrusters (DR serie)
Een thruster die tijdens bedrijf onder de romp uitsteekt en na 
gebruik ingetrokken wordt, waarbij de romp naadloos gesloten 
is en geen extra weerstand ontstaat tijdens het varen. Er zijn 
verschillende varianten beschikbaar, waaronder: intrekbare tun-
nel thrusters en intrekbare azimuth thrusters.

DTG aan dek gemonteerde roerpropellers (DD serie)
De aan dek gemonteerde roerpropellers zijn gecontaineri-
seerde roerpropellersystemen voor hoofdvoortstuwing van 
schepen en positionering van bakken en drijvende platforms. 
Het voordeel van een dek gemonteerde eenheid ligt in de 
mobiliteit en eenvoudige installatie. Veel verschillende configu-
raties zijn beschikbaar (geautomatiseerde propeller dieptever-
stelling, afstandsbedieningen met DP-interfaces enz.) en naar 
de gewenste uitvoering aan te passen. Ze zijn verkrijgbaar met 
diesel, hydraulische of elektrische aandrijvingen.

De volgende thruster reeksen worden gehanteerd: 
• DT = Tunnel thrusters 20-2400 kW
• DA = Azimuth thrusters, 120-2400 kW
• DR= Retractable thrusters, 30-2400kW
• DD= Deck Mounted Azimuth Thrusters, 120-2400 kW
Thrusters tot 1000 kW zijn beschikbaar met Diesel motor, Elek-
tro Motor en Hydro motor als krachtbron, boven de 1000 KW 
met Dieselmotor en Elektro Motor.
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Thrusters

Poseidon closely cooperates with Dutch Thruster Group 
(DTG). Dutch Thruster Group is your dedicated partner for 
thruster systems for propelling, maneuvering, mooring and 
positioning. With our thruster product range for azimuth 
thrusters, Deck mounted azimuth thrusters and tunnel 
thrusters up till 2400kW, we support our clients with practi-
cal turnkey solutions for commercial-, offshore-, navy vessels 
and yachts.

DTG AZIMUTH THRUSTERS (DA series)
A 360 degrees’ rotatable thruster that is often used for 
main propulsion and dynamic positioning. Azimuth thrust-
ers are available in Z-drive configuration with direct diesel 
engine drive or in L-drive configuration for electric motor 
or hydraulic motor drive. The control system comes with an 
interface for the Auto pilot system. An interface for Dynamic 
positioning systems is optional.

DTG TUNNEL THRUSTERS (DT series) 
A bow thruster or stern thruster mounted in transverse 
direction of the hull. We can supply electric motor driven, 
hydraulic motor driven and diesel engine driven tunnel 
thrusters. The tunnel structures can be executed in steel, 
aluminium and FRP depending on vessel hull material. The 
control panel comes with a proportional joystick for step less 
control and can on request be executed with interfaces for 
Dynamic positioning or Auto Pilot.

DTG RETRACTABLE THRUSTERS (DR series)
A thruster that protrudes the vessel baseline during its 
operation. After operation the thruster is seamless retracted 
into the hull to avoid drag during vessel transits. There are 
multiple variants available, such as: retractable tunnel thrust-
er and retractable azimuth thrusters. 

DTG DECK MOUNTED THRUSTERS (DD series)
Deck mounted thrusters are self-contained thruster packag-
es for main propulsion AND positioning of barges, platforms 
and river craft. The advantage of a deck mounted unit lies in 
its mobility and easy installation. Many different configura-
tions are available (automated propeller depth adjustment, 
remote controls with DP-interfaces etc.) to fit the applica-
tion required. They are available with diesel, hydraulic or 
electric drives. 

The following thruster series are used: 
• DT = Tunnel thrusters 20-2400 kW
• DA = Azimuth thrusters, 120-2400 kW
• DR= Retractable thrusters, 30-2400kW
• DD= , Deck Mounted Azimuth Thrusters, 120-2400 kW
Thrusters up till 1000kW can be supplied with a Diesel en-
gine, Electric motor and Hydraulic motor as power source, 
above 1000kW with Diesel engine and Electric motor.
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Op maat ontworpen en gefabriceerde schroeven

Onze schroeven worden in eigen huis berekend en 
getekend. De productie van de schroeven vindt plaats bij 
goedgekeurde gieterijen. Op deze wijze is eveneens een 
maximaal haalbare kwaliteit gewaarborgd. De schroeven 
kunnen in diverse materialen vervaardigd worden en met 
diverse afwerkingklassen. 
 
Heel belangrijk in ons concept is, dat u invloed heeft op 
het ontwerp! Het design, ijsversterking, zwaardere uitvoe-
ring, speciale naven: U mag het zeggen!
 
Poseidon tracht door voortdurende verbetering van de 
ontwikkeling, fabricage van schroeven en voortstuwingsin-
stallaties, up to date te blijven.

De schroeven kunnen in ieder gewenst materiaal  
worden gemaakt. Ook in ROESTVRIJ STAAL.

Om de beste schroef voor u te ontwerpen, wordt er 
doorgedacht gekozen over:
• Het aantal bladen
• Bladvorm
• Bladoppervlak
• Skew
• Rake
• Bladprofiel en de naaf.

De speciale schroeven worden in 3-D ontworpen.
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Custom made propellers

Our custom made propellers are all designed in house. The 
production of our custom propellers of course takes place  
in approved foundries. Propellers can be produced for ice 
class applications and extreme working conditions. 
 
Very important in our concept is that you have influence on 
the design! The design, ice strengthening, more powerful  
performance, special hubs: Name it and it will be done!
 
We are confident that we can supply a propeller that will 
meet and exceed your requirements. We guarantee you that  
Poseidon will maintain a constant improvement to stay at 
the foreground of manufacture of ship’s propellers and  
propulsion systems.

The propellers can be manufactured in any kind of mate-
rial. ALSO STAINLESS STEEL.

To design the suitable application, carefully will be con-
sidered of :
• Number of blades
• Blade shape
• Blade area
• Skew
• Rake
• Cambers and hubb.

 The custom made propellers are 3-D cad designed.
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Fundiciones Adrio is a highly specialized propeller manufacturer from Spain and has developed a new patented sophisticat-
ed CPP system that makes both above mentioned topics possible.

Since the 90s oil crisis high increases in fuel prices made fuel savings important. And nowadays a reduction in CO2 is even 
more important. 

The new CPP system improves the vessels performance by adjusting propeller pitch towards the optimum for the required 
operating conditions. Compared with a fixed propeller system this save both fuel and CO2. 
Now there are already quit some CPP systems and ditto manufacturers… BUT all CPP systems are adjusted via the shaft. So 
the adjustment ALWAYS takes place via engine room equipment and the system is always different than a fixed pitch system. 
This NEW CPP system however can be installed on existing systems!! SO NO CHANGES ON EXISTING STERNGEAR ARE 
REQUIRED.

The CPP system is very simple. It consists four main parts:
• The mechanical part of propulsion, the propeller.
• Hydraulic equipment that drives the cylinder within the propeller
• Electronic unit for automatic operation.
• Control unit in the bridge.

There are three different operating possibilities:
• Manual. It can move pitch and rpm free
• Fix Pitch. In this position the blades moves automatic to a design fix pitch
• Automatic Pitch.

Adrio controlable pitch propellers
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Normal 
propeller 
design

Engine curve

ARCP 
propeller 
curve

Adrio controlable pitch propellers

Automatic pitch compared to constant pitch 

RPM Classic propeller 
power (hp)

ARCP Propeller 
power (hp)

600 45 120

800 100 250

1000 190 310

Adrio Propeller size range for all type of vessels

Diameter min 
(mm)

Diameter max 
(mm)

Hub size Diameter min 
(in)

Diameter max 
(in)

1050 1350 275 41 53

1300 1650 350 51 65

1550 1900 450 61 75

1750 2150 550 69 85

2100 2550 625 83 100

2450 2950 750 96 116

2750 3300 900 108 130

3250 3800 1050 128 150

Product range tabel
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Vaste en stuurbare straalbuizen

Poseidon heeft een serie polyurethaan, vaste en stuurbare 
straalbuizen speciaal voor jachten en bedrijfsvaartuigen.  
Wij geven u het beste advies waarbij rekening word gehou-
den met een geïnstalleerd vermogen, het scheepsgewicht 
en het type vaartuig.

Wanneer u de Poseidon straalbuis toepast, heeft u de vol-
gende voordelen:
•  Er is bij een stuurbare buis GEEN roer nodig
•  Verhoging van de efficiëntie tot wel 30%
•  Sterk verbeterde stuureigenschappen
•  Brandstofbesparing 
•  Reductie in CO2 uitstoot
•  Minder trillingen en geluid
•  Verkleining van de schroefdiameter
•  Minder diepgang

•  Bescherming van de schroef
•  Minder stuwdruk op de stuwdruklager (motordempers)
•  Verhoging van de snelheid
•  Eenvoudig te monteren.

De belangrijkste resultaten zijn:
• Tot wel 50% brandstofbesparing en CO2 reductie!
• Tot 15dB reductie constructiegeluid
• Tot 15% snelheidstoename
• Betere besturing.

Poseidon biedt u 3 typen straalbuizen: een vaste, draaibare 
en een roer propeller uitvoering. Onze straalbuizen kunnen 
onder alle typen schepen toegepast worden en kunnen met 
ieder gewenst classificatiecertificaat geleverd worden. 
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Fixed & steerable nozzles

Poseidon has a series of steel and polyurethane fixed and 
steerable nozzles for yachts and commercial vessels. Depen-
ding on the build, installed power, vessel displacement and 
application, Poseidon will recommend the correct type of 
nozzle.

Using a Poseidon nozzle gives you the following advantages:
• When using a steerable nozzle no rudder is required
• Up to 30% efficiency increases
• Improved steering characteristics
• Fuel savings 
• CO2 reduction.
• Less noise and vibrations
• Smaller propeller diameter possible
• Less draft
• Protection of the propeller

• Less propeller thrust on the thrust bearing and engine 
mounts

• Increase in speed
• Easy installation.

The most important results:
• Up to 50% fuel savings and CO2 reduction
• Up to 15 dB noise reductions
• Up to 15% speed increase.

Poseidon offers you 3 types of nozzles: a fixed, steerable and 
a rudder version. Our nozzles can be uses for a wide variety 
of vessels and can be delivered with any required classifica-
tion certificate.
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Poseidon roeren

Visstaart roeren
Onze visstaart roeren zijn ontwikkeld om gebruikt te worden 
in combinatie met onze vaste straalbuis. Met groot suc-
ces worden ze ook toegepast als roer bij een open schroef 
situatie. Verder kunnen wij enkel- en dubbel plaats roeren 
ontwerpen en fabriceren in diverse maten, materialen en 
uitvoeringen.

Poseidon kunststof vleugelroeren
Deze roeren zijn speciaal ontworpen om gewicht te bespa-
ren, een laag geluid- en trillingsniveau te realiseren en de 
besturing van het schip te verbeteren.

• De bovenste vleugel voorkomt dat de schroefstraal tegen 
de huid hamert en trillingen van deze schroefstraal wor-
den gestopt.

• De roeren zijn van massief polyurethaan met een stalen 
kern. Dit is licht, sterk en geluiddempend.

• De vleugels helpen het schip te trimmen, waardoor een 
snelheidsverbetering mogelijk is.

• Leverbaar met elk gewenst classificatiecertificaat.

De Poseidon kunststof vleugel roeren hebben een professi-
oneel roerkokersysteem nodig. Dit roerkokersysteem passen 
we ook toe bij onze andere roeren. 

Poseidon roerkokers 
Om de stuurbare straalbuizen en de roeren te monteren ont-
werpt en levert Poseidon ook de roerkokers. Zij zijn verkrijg-
baar in staal, aluminium en polyester. De stalen versie is ook 
verkrijgbaar als inlasbare uitvoering. Standaard zijn alle typen 
ontwikkeld om met een epoxy hars te worden ingegoten.
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Poseidon rudders

Fishtail rudders 
Our fishtail rudders are developed to be used in combina-
tion with fixed nozzle. They can also be used as a rudder in 
an open propeller system. Further we design and manufac-
ture single and double plated rudders in a wide variety of 
shapes, sizes and materials. 

Poseidon non metallic wing rudders
These rudders are specially designed to save weight, lower 
noise and vibrations and to increase the vessels perfor-
mance.

• The upper wing also contributes in lowering noise and 
vibrations as it prevents the propeller jet stream from 
“hammering” on the hull.

• Rudders are manufactured of polyurethane with a steel 
inner structure. It’s strong, light and vibration damping.

• The wings also help when trimming the vessel. An 
increase in speed is a possible eventuality of this rudder 
being fitted.

• The rudder can be delivered in accordance with any classi-
fication society.

The Poseidon polyurethane wing rudders require a profes-
sional rudder tube system as we also use them for our other 
rudder systems. 

Poseidon rudder tubes
To facilitate all the Poseidon rudder systems, we design and 
manufacture the corresponding rudder tubes. These are 
available in steel, aluminium and GRP. The steel tubes can 
be manufactured is a weldable design. Standard they are 
designed to be cast in the vessel construction.
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Schroefassen en koppelingen

  Shafts and couplings 

Iedere toepassing en ieder systeem vraagt om zijn eigen 
type schroefas, tussenas, en schroefas koppeling.
Poseidon ontwerpt en fabriceert schroefassen in alle maten 
en materialen. Ook de bijbehorende koppelingen worden 
ontworpen en geleverd.

Ook schroefasremmen kunnen aan de levering worden 
toegevoegd.

Every system requires her own specific tail shaft, 
intermediate shaft and shaft couplings.
Poseidon designs and manufactures a wide variety of shafts 
and couplings in a range of materials in all possible sizes.

Also shaft brakes can be added to the system.

Gangbare materialen en standaarden welke bij Poseidon 
gebruikt worden zijn:
• staal St52-3N voor vet en olie gesmeerde installaties 

en/of voor tussenassen
• AISI 316 voor water gesmeerde systemen duplex Ti-

tan25 voor water gesmeerde installaties.  
Dit materiaal is zeer corrosie vast!!

• levering met ieder gewenst classificatierapport 
• levering inclusief moeren en spieën 
• controle met bluefit
• h9 tolerantie en gericht 
• conus standaard 1:10, 1:12, 1:16, 1:20 en 1:30.

Poseidon manufactured materials and standards are:
• mild steel St52-3-N for grease and oil lubricated 
 installations and /or for intermediate shafts
• AISI 316 for water lubricated systems duplex Titan  
 25 for water lubricated installations. This material has  
 a very high corrosion resistance and a higher tensile  
 strength
• standard required classification certificate
• all shafts are supplied with nuts, keys etc.
• checked with a bluefit
• straightened to an h9 tolerance
• tapers are standard ISO 1:10, 1:12, 1:16, 1:20 
 and 1:30.



21

PoseidoN Propulsion B.V. • Eurekaweg 4 • 2991 ZB Barendrecht • The Netherlands
Tel +31 (0)180 629 009 • Fax +31 (0)180 629 224 • www.poseidon-bv.nl • sales@poseidon-bv.nl

Schroefas uithouders

  Propeller shaft brackets

Poseidon ontwerpt en fabriceert schroefas uithouders voor 
diverse scheepstypen. Een grote verscheidenheid aan mate-
rialen en uitvoeringen is het gevolg:
 
• Enkele poot of V-uithouder
• Lasbaar, in te gieten of voor boutmontage  
• Staal, brons, aluminium
• Gegoten gelast
• Water, olie of vetgesmeerd. 

Alle uithouders kunnen met ieder gewenst certificaat 
geleverd worden.

Poseidon designs and manufacturs shaftbrackets for all 
vessel types. This results in a wide variety of possibilities:

• Single struth a V-bracket
• Weldable, cast-in, mountable
• Steel, bronze, aluminium
• Cast or constructed
• Water, oil or grease lubricated.

Any bracket can be made with a required classification 
certificate.
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Pegasus binnenboord schroefas afdichtingen 

  Pegasus inboard shaft seals

Poseidon fabriceert schroefas afdichtingen voor water, vet 
of olie smering. Iedere smering vraagt zijn eigen specifieke 
afdichting. Voor watersmering heeft Poseidon een speciale 
seal ontwikkeld. De Pegasus binnenboord seal (IB).  
Deze seal voldoet aan de hoogste standaard, lekt NIET en is 
verkrijgbaar van 50mm tot 300mm en is BV type approved.

• De Pegasus IB seal laat een grote radiale en axiale 
verplaatsing van de as toe.

• Standaard wordt de seal van zeewater bestendig brons 
gemaakt, maar kan ook in zeewater bestendig aluminium 
worden vervaardigd.

• De Pegasus seal is er in een standaard (zonder slijtbus) en 
een Deluxe (met slijtbus) uitvoering.

• Beide uitvoeringen zijn optioneel uit te voeren met een 
buffering en/of een stand by seal.

• Als er geen voorlager is monteren wij een buffering welke 
zorgt dat de schroefas geen schade aan de seal kan geven

• De stand by seal kan met olie of lucht bediend worden. 
Opgepompt geeft deze een afdichting in noodgevallen of 
kan er onderhoud gepleegd worden zonder dat de boot 
uit het water moet.

• Er zijn split seals leverbaar, zodat bij het vervangen van de 
seals de schroefas NIET gedemonteerd hoeft te worden.

• De Pegasus seal is goedgekeurd door alle 
classificatiebureaus.

Poseidon manufacturers shaft seals for water, grease and 
oil lubricated shaft installations. Every lubrication require 
its own specific sealing. Especially for water lubrication 
Poseidon has developed a special seal: the Pegasus Inboard 
seal. This seal meets modern high quality standards and 
are developed for NO leaking applications. Shaft sizes from 
50mm up to 300 mm and is BV type approved.

• The Pegasus seal allows both big axial and radial 
movements.

• The housing is standard manufactured of seawater 
resistant bronze but is also available in aluminium.

• The Pegasus seal standard is available without a wearing 
liner. The Deluxe does have the liner.

• Both Standard & Deluxe Pegasus Seal can be equipped 
with a stand by seal or/and a buffer ring.

• The buffer ring guarantees that the shaft will make no 
uncontrolled movements that can cause leaking. The 
buffer ring is required when NO bearing is positioned 
right after the seal.

• The stand by seal is an by oil pressure inflated rubber 
seal that can be used in cases of emergency. When 
maintenance on the seal is required it will be possible to 
push the shaft backwards when disconnected from the 
gearbox without slipping the vessel.

• Split seals are available. Using these it is NOT required 
to demount the shaft from the gearbox flange when 
changing seals.

• The Pegasus seal is approved by all classification societies.
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Pegasus buitenboord schroefas afdichtingen

  Pegasus outboard shaft seals 

Ook voor de buitenafdichtingen fabriceert Poseido schroefas 
afdichtingen voor water, vet of olie smering. Voor de geslo-
ten watergesmeerde systemen heeft Poseidon een speciale 
seal ontwikkeld. De Pegasus buitenboord seal (OB). 
De Pegasus OB seal voldoet aan de hoogste standard en lekt 
NIET. De seal is verkrijgbaar van 50mm tot 300mm en is BV 
type goedgekeurd.

• De Pegasus OB seal laat een grote radiale en axiale  
verplaatsing van de as toe.

• Standaard wordt de seal van zeewater bestendig brons 
gemaakt, maar kan ook in zeewater bestendig aluminium 
worden vervaardigd.

• De Pegasus seal is er in een Standaard (zonder slijtbus) en 
een Deluxe (met slijtbus) uitvoering.

• Bij de Deluxe uitvoering kan de slijtbus worden  
opgespoten met een slijtvaste keramische laag.  
De slijtbus kan op de as geklemd worden of tegen de 
schroef gemonteerd worden.

• Er zijn split seals leverbaar, zodat bij het vervangen van de 
seals, de schroefas NIET gedemonteerd hoeft te worden.

• De Pegasus seal is goedgekeurd door alle classificatiebu-
reaus.

Also for outboard Poseidon manufacturers shaft seals for 
water, grease and oil lubricated shaft installations. Every 
lubrication require its own specific sealing. Especially for 
closed water lubrication Poseidon has developed a special 
seal: The Pegasus outboard seal (OB). The Pegasus OB Seal 
meets modern high quality standards and are developed for 
NO leaking applications. Shaft sizes from 50mm up to 300 
mm and is BV type approved.

• The Pegasus seal allows both big axial and radial movements.
• The housing is standard manufactured in seawater 

resistant bronze but is also available in seawater resisting 
aluminium.

• The Pegasus seal Deluxe is having a bronze liner that has 
a ceramic lay in the runway of the seals. This gives an 
enormous lifespan. The liner can be fitted on the shaft or 
against the propeller face.

• The stand by seal is an by oil pressure inflated rubber 
seal that can be used in cases of emergency. When 
maintenance of the seal is required, it will be possible to 
push the shaft backward when disconnected from the 
gearbox without slipping the vessel.

• Split seals are available. Using these it is NOT required to 
demount the shaft.

• The Pegasus seal is approved by all classification societies.
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Vetsmeersystemen

Poseidon adviseert een Pulsarlube smeerpatroon om de smering tussen de afdichtingen van de Pegasus seal goed te regelen. 

De nieuwe generatie Pulsarlube smeersystemen zijn ook breder te gebruiken. Met deze smeerpatronen kan een ongeplande 
(machine) stilstand, veroorzaakt door onjuiste smering, gemakkelijk en economisch voorkomen worden.  
Pulsarlube biedt een ruime keuze van betrouwbare, precieze  en volautomatische smeersystemen, optimaal afgestemd op 
de toepassing van individuele smeerpunten. Deze smeersystemen reduceren onderhoudskosten, voorkomen dure “break-
downs”, en verhogen de  levensduur van uw  apparatuur.

De voordelen van de  Pulsarlube Smeersystemen nog een op een rij: 
• Permanente, eenvoudig te onderhouden, lange termijn smering van de hoogste (Hightech) kwaliteit
• Meer dan 50% van premature lager uitval kan voorkomen worden door correct toegepaste automatische smeersystemen
• Kostenreductie door hogere operating efficiency
• Verbeterde veiligheid van arbeidsomstandigheden door afname van handmatige werkzaamheden
• Keuze uit zeer compleet  programma van Enkelpunt en Multi-point smeersystemen
• Keuze uit allerlei soorten vetten en oliën; van multi-purpose tot zeer gespecialiseerde smeermiddelen

Poseidon ontwerpt en levert ook complete vetsmeersystemen voor onze vetgesmeerde schroefas en roerinstallaties. 
Om te voorkomen dat vet in het milieu komt,  heeft Poseidon zowel voor de roer- als de schroefasinstallaties gesloten vets-
meersystemen ontworpen.    
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Greasing Systems

Poseidon recommends to install Pulsarlube greasers to facilitate a good lubrication between the seals of the Pegasus seal. For 
this application we have a variety of stock.

The new Pulsarlube greasers can be used in a wide range of applications. With these greasers you can avoid unexpected 
machine stops, caused by un-proper lubrication. 

Pulsarlube offers a wide range of varies reliable automatic greasers that can be individual adjusted to the requirements of 
each application. These greasers reduces maintenance costs, avoid long breakdowns, and improves the lifespan and reliabi-
lity of your equipment.    

Some advantage of the Pulsarlube greasers: 
• Permanent, simple maintenance, long geasing period and high quality. 
• More than 50% of all  bearing and seal failures can be avoided using the proper Pulsarlube.  
• Cost reduction due higher operation efficiency.
• Increased security due a reduction of manual maintenance 
• Excellent selection of possibilities due a complete program with single and multiple point greaser systems
• Choices in different greases and oils from multi-purpose till specialised application greases 

Poseidon can design and supply complete grease lubrication systems for our grease lubricated rudder and sterntubes.
To avoid grease will leak in the environment , we have designed closed grease lubricated systems for both rudder and stern-
gear.  
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Poseidon vetgesmeerde schroefaskokers (PVL)

  Poseidon grease lubricated stern tubes (PVL) 

De “PVL” is een vetgesmeerd systeem. Deze systemen zijn 
gebruikelijk bij binnenvaartschepen en werkboten.
Deze gestandaardiseerde kokers hebben een geïntegreerde 
voorafdichting met bijvoorbeeld een RAMEH stopbus pak-
king of lekvrije seal afdichting met een slijtbus.

De “PVL” is voorzien van een zandring afdichting tussen de 
schroef en de koker. Deze zorgt ervoor dat het vet niet snel 
uit de koker loopt en zand of slip niet tussen het lager en 
de as kan komen. De afdichting beschermt de as ook tegen 
(zee)water. Dit systeem kan worden uitgevoerd met een 
stalen schroefas.

Deze kokers leveren wij met ieder gewenst classificatie-
certificaat in zowel staal als aluminium.

The “PVL” is a grease lubricated system. These systems 
accustomed on inland waterway vessels and work boats. 
The standard series of tubes includes an integrated forward 
gland with RAMEH packing and an after seal that prevents 
grease from leaking into the water. 

Likewise, sand and other debris cannot enter between the 
bearing and shaft. Furthermore, the seal protects the shaft 
against corrosion. This system can be equipped with a mild 
steel shaft. 

These stern tubes can be manufactured with any 
required classification certificate and are available in 
both steel and aluminium.
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Poseidon oliegesmeerde schroefaskokers (POL) 

  Poseidon oil lubricated stern tubes (POL) 

Poseidon heeft inmiddels een ruime ervaring met gesloten 
olie gesmeerde systemen. Wij ontwerpen en fabriceren 
diverse olie gesmeerde schroefaskokers (POL). Deze kokers 
kunnen wij uitvoeren met standaard olieafdichtingen of met 
geïntegreerde seal pakketten.

De slijtbussen kunnen voorzien worden van een keramische 
laag die een langere levensduur geeft. De seals zijn ook 
verkrijgbaar in een “split” versie. Om de seals te vervangen 
hoeft de schroef en /of de schroefas niet meer te worden 
gedemonteerd. De oliegesmeerde systemen hebben geen 
roestvrijstalen as nodig.

Poseidon heeft ook gesloten olie gesmeerde kokers met een 
geïntegreerd stuwdruklager. Alle kokers kunnen we leveren 
in staal en aluminium en met ieder gewenst classificatie 
certificaat.

Poseidon has an enormous experience and knowledge with 
oil lubricated stern tubes. We design and manufacturer a 
variety of oil lubricated stern tubes (POL). These stern tubes 
can be implemented with either standard available oil seals 
or our integrated seal package.

Stainless steel liners can also be supplied with a ceramic 
layer for a longer lifespan. The seals are also available as a 
split version. This eases changing of the seals, because the 
propeller and shaft does not need to be demounted. This 
system requires a mild steel shaft.

Poseidon also has a series closed oil lubricated stern tubes 
where a trust bearing is integrated. All tubes can be 
manufactured in both steel or aluminium in accordance 
with any classification society.
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De inlasbare schroefaskoker “PWL” is een open water 
gesmeerd type. Water gesmeerde systemen zijn wereldwijd 
gebruikelijk. Deze kokers hebben bij de budget versie een 
geïntegreerde voorafdichting met RAMEH stopbus pakking. 

Verder wordt hij uitgevoerd met een flensaansluiting voor 
een bronzen pakkingbus, de HERACLES seal of de PEGASUS 
seal. Er is geen achterafdichting omdat het water vrij de 
koker uit moet stromen nadat de lagers gesmeerd zijn. Dit 
systeem moet worden uitgevoerd met een roestvrijstalen 
schroefas.

Deze kokers zijn zowel in staal, kunststof of aluminium te 
leveren met ieder gewenst classificatiecertificaat.

The weldable stern tube system “PWL” is an open water 
lubricated type. These stern tubes are most common 
worldwide.

The standard series of these tubes includes a flanged 
forward gland with RAMEH packing, a HERACLES seal or a 
PEGASUS seal. The budget version we manufacture, has an 
integrated stuffing box. There is no after seal as water freely 
leaves the tube after having the bearing lubricated. This 
system requires a stainless steel shaft.

They are available in steel, GRP and aluminium. These 
tubes and systems can be manufactured with any required 
classification certificate. 

Poseidon OPEN water gesmeerde schroefaskokers ( PWL) 

  Poseidon OPEN water lubricated stern tubes (PWL)
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Poseidon GESLOTEN water gesmeerde schroefaskokers (PCWL) 

  Poseidon CLOSED water lubrication stern tubes (PCWL)

De “PCWL” is een gesloten water gesmeerd systeem. Wij 
hebben een olie gesmeerd systeem “simpel” vervangen 
door water gesmeerde lagers. De olie is vervangen door 
water waaraan een beetje olie (inhibitor) is toegevoegd. 
Zo voorkomen we corrosie in het systeem en de smering 
wordt verbeterd. De systemen zijn uitgevoerd met Pegasus 
DELUXE OB en IB seals.

De ”PCWL” kokers geven een lekvrije werking. Het groot-
ste voordeel is dat de “PCWL” milieuvriendelijk is en een 
langere levensduur geniet ten opzichte van vet, olie en open 
watergesmeerde systemen.

Poseidon kan deze kokers leveren in staal en aluminium en 
met ieder gewenst classificatiecertificaat.

Poseidon Watergesmeerd Stuwdruklager (PWT)
Poseidon heeft ook een watergesmeerd stuwdruklager.  
Deze unit kan in een gesloten watergesmeerd systeem 
worden geïntegreerd (PCWL). Her grote voordeel van deze 
unit ten opzichte van haar oliegesmeerde “zusje” is dat het 
nagenoeg geen extra inbouwlengte vraagt en het milieu-
vriendelijk is. 

The “PCWL” is a closed water lubricated system. We 
“simply” have changed an oil lubricated system 
with water lubricated bearing. The oil is replaced by an 
emulsion of water and a little oil. (inhibitor). This prevents 
corrosion in the system and extents the lifespan. These 
systems are equipped with Pegasus DELUXE OB and IB shaft 
seals.

The “PCWL” is leak proof and the biggest advantage is 
that the “PCWL” is environment friendly and has a longer 
lifespan compared with other grease, oil and open water 
lubricated systems. 

Poseidon can manufacture these stern tubes in both steel or 
aluminium and with any required classification society.

Poseidon Waterlubricated Thrustbearing (PWT)
Poseidon has a water lubricated thrustbearing. This unit 
can be integrated in a closed water lubricated stern tube 
(PCWL). The advantage of this unit compared to her oil 
lubricated “sister” is that almost no extra building space is 
required and it is environment friendly.
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Orion stuwdruklager

Karakteristieken van de Orion stuwdruklager:

• Concurrerend uitgedacht design en moderne productie
• Isolatie van trillingen en geluid door de toegepaste combinatie van een zelfinstellend stuwdruklager  

en een dubbelwerkende flexibele koppeling
• De motor kan op zachte dempers worden opgesteld en heeft dan alle bewegingsvrijheid
• Slanke en korte inbouw
• Licht in gewicht, omdat het lagerhuis en de flexibele koppeling van hoogwaardig aluminium zijn gemaakt
• Simpel te installeren
• Ontworpen voor een lange levensduur
• Leverbaar in diverse varianten.

De varianten aan de motorzijde:

• Met een flexibele CV as die hoeken kan overbrengen
• Met een cardan as die een verzet kan overbrengen
• Met een flexibele Poseidon as.

De varianten aan de schroefaszijde:

• Met een flensaansluiting
• Met een klembus aansluiting
• Met een inwendig conus (zeer korte inbouw).
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Orion thrustblock 

Characteristics of the Orion thrustblock:

• Competitive, well engineered design and modern, cost effective production methods
• Isolation of vibrations and sound due to a combination of flexible elements and a spherical bearing
• The engine can be positioned on highly flexible engine mounts and has more freedom of movement
• Slim and short building
• Light weight as the both housing and flex discs are manufactured in marine grade aluminium
• Simple installation
• Designed to facilitate a longevity
• Available in a wide variety of types.

Engine side:

• With a flexible CV shaft that can handle different angles
• With a cardan shaft than can handle an off-set
• With a flexible Poseidon coupling/shaft.

Propeller site:

• With a flange
• With a clamping bush
• With a internal taper (Extra short build).
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Orion flexibele koppelingen

• De Orion flexibele koppelingen zijn ontwikkeld om zowel met als zonder stuwdruk te werken. Er zijn enkele of 
 dubbelwerkende Orion flexibele koppelingen. 
• De Heracles stuwdruklagers zijn de nieuwste innovatie van Poseidon. Ze zijn qua opzet gelijk aan de Poseidon  
 Drive stuwdruklagers. De Heracles drive stuwdruklagers worden flexibel gemonteerd. 
• De Orion stuwdruklagers zijn uitgevoerd met een dubbel sferisch lager set. Er is een standaard en een “short  
 build” uitvoering. De Orion wordt standaard vast ingebouwd maar kan ook op flexibele elementen worden  
 ingebouwd.

Voor grotere vermogens

En/of grotere koppels fabriceert Poseidon de Heracles & Orion stuwdruklagers die samen met de Orion flexibele 
koppelingen een perfecte unit vormen om trillingen en geluid in uw schip met vele decibels te reduceren.
Deze units zijn gestandaardiseerd maar worden naar uw situatie gefabriceerd. Met name in de superjacht industrie 
worden deze units toegepast.
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Orion flexible couplings

• The Orion flexible couplings are developed to operate with or without propeller thrust and can be installed as a  
 single or twin type.
• The Heracles thrust blocks are Poseidon’s latest innovation. They are having the same set up as the Poseidon  
 Drive thrust blocks and are standard manufactured with flexible mounts.
• The Orion thrust blocks are equipped with a twin spherical bearing set. Standard we are offering a regular and  
 a short build version. The Orion thrust blocks can be installed either rigid or flexible.

For higher engine loads 

And/or greater torques Poseidon is manufacturing the Heracles & Orion thrust bearings who together with the Orion  
flexible couplings forms a perfect unit to defend noise and vibrations in your vessel. A reduction of many decibel is the 
result! These units are standardized but will be engineered towards your requirements.
Especially in the super yacht industry these units are used.
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DriveteQ Cardanas Service

  DriveteQ Cardanshaft Service

DriveteQ Cardanas Service heeft zich ontwikkeld tot een  
van de toonaangevende bedrijven in de aandrijfas- en  
koppelingsindustrie. 

Door onze samenwerking met gerenommeerde gecertifi-
ceerde fabrikanten en dienstverlenende bedrijven in heel  
Europa, is bijna elk denkbare aandrijfas en koppeling lever-
baar. Wij kunnen op iedere vraag, mede door onze eigen 
2D/3D-Cad ontwerpafdeling, een passend antwoord geven. 
Driveteq Cardanas Service heeft in haar onderdelendepot 
meer dan 5000 verschillende onderdelen op voorraad lig-
gen waardoor we praktisch elke aandrijfas – DIN, SAE of 
mechanica – binnen 24 uur kunnen produceren, repareren, 
balanceren of reviseren. 

Om alle werkzaamheden aan aandrijfassen en bewerkingen 
aan koppelingen e.d te verrichten, hebben we drie eigen 
professioneel ingerichte werkplaatsen. Hierdoor kunnen we 
onze reparaties en bewerkingen vakkundig uitvoeren. Daar-
naast kunnen we u ook van dienst zijn met diverse metaal-
bewerkingen, constructie- en laswerkzaamheden. 

Onze werkplaatsen vindt u in Duiven, Barendrecht en  
Nieuwerkerk a/d IJssel. 

DriveteQ Cardanshaft Service ise one of the leading com-
panies in the drive shaft industry. Due to the cooperation 
with the drive shaft manufacturers and service companies 
throughout Europe we can cover almost any need. Support-
ed by our own 3D design office we can offer a solution for 
each problem.

We have access to a spare parts depot for drive shafts with 
more than 5000 items on stock.
So we can produce or repair any drive shaft – whether DIN, 
SAE of mechanics – on short term.

To perform any work on cardanshafts and gears, we have 
three own professionally equipped workshops. This allows 
us to expertly perform our repairs and operations. We can 
also assist with various metalworking, construction and 
welding.

Our workshops are in Duiven, Barendrecht and Nieuwerkerk 
a/d IJssel. 
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DriveteQ Machine Fabriek

  DriveteQ Machine Shop

Wij bieden ook de mogelijkheid om tal van metaalbewerkin-
gen, constructie-en laswerkzaamheden voor u uit te voeren. 
Dit gebeurt vanuit de locatie Barendrecht.
Het machinepark staat toe, dat we een productie en as-
semblage van enkele stuks tot middelgrote series kunnen 
bewerkstelligen. Bewerkingen aan materiaal, zoals staal, 
kunststof en non ferro is voor ons geen enkel probleem.  
Wij werken met Edgecam, een software programma dat 3D 
Cad tekeningen vertaalt in machinecodes zodat uw product 
efficiënt en nauwkeurig geproduceerd wordt. 

Wij kunnen:
• Draaien 
• Frezen
• Steken 
• Boren
• Zagen.

De producten kunnen met elk gewenst certificaat geleverd 
worden. Kortom wij zorgen ervoor dat het concept of ruwe 
product bewerkt wordt tot een nauwkeurig, mooi eindresultaat.

Machining:
• The provision of turning and milling work by drawing
• Assembly of components
• Making parts by model and specification, such as wheels, 
toothed wheels, cone wheels, pinions and gears.

General Overhaul:
• Overhaul work with job description
• Overhaul work without job description
• General overhaul work with a maximum weight of 2 tons 
per piece.

Construction work:
• Construction work (Max 16 Tons)
• Welding
• Assembly work
• Building of frames / subframes.
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