
 
Wärtsilä 14 EU Stage V motoren geselecteerd voor Zwitserse 
binnenvaart 
Wärtsilä is geselecteerd om de motoren en bijbehorende nabehandelings-systemen voor emissiebeheersing 
te leveren voor twee nieuwe passagiersschepen die worden gebouwd voor de veerdiensten tussen 
Zwitserland en Frankrijk over het Meer van Genève. De passagiersschepen worden gebouwd op de werf van 
Shiptec AG in Zwitserland voor de Compagnie Générale de Navigation (CGN), een Zwitserse 
veerbootmaatschappij die is gevestigd in Lausanne. De order werd in september 2020 bij Wärtsilä geplaatst. 

De Wärtsilä 14 high-speed motoren die voor dit project zijn gekozen, voldoen aan de strenge EU Stage V-
emissienormen voor de binnenvaart die eerder dit jaar in de EU van kracht werden. De 60 meter lange 
schepen met een capaciteit van 700 passagiers zijn voorzien van geavanceerde hybride energie- en 
voortstuwingssystemen waarvoor de Wärtsilä 14 een perfecte match is. Het efficiënte brandstofverbruik en 
de naleving van milieu-eisen waren sleutelfactoren bij de keuze voor deze motor. 

"In de specificaties voor de te bouwen schepen lag de nadruk sterk op duurzaamheid en milieuvriendelijke 
prestaties. We zijn dan ook buitengewoon verheugd en trots dat de Wärtsilä 14 als motor die voldoet aan de 
EU Stage V-emissienorm, werd geselecteerd om het vereiste vermogen en de benodigde betrouwbaarheid 
te leveren," zegt Johan Penninga van Wärtsilä. 

"Het minimaliseren van de emissies bij hun activiteiten is van groot belang voor CGN, en deze nieuwe 
schepen zijn ontworpen om schoon en efficiënt te opereren. De Wärtsilä-motor werd precies met het oog op 
deze criteria gekozen," meent Martin Einsiedler, hoofd scheepsbouwkunde en engineering bij Shiptec 

De levering van de Wärtsilä-motoren is gepland voor de zomer van 2021 en het eerste schip zal naar 
verwachting in december 2022 beginnen met commerciële activiteiten. Het tweede passagiersschip wordt 
ongeveer een jaar later geleverd. 

De Wärtsilä 14 is de meest compacte motor in zijn vermogensrange op de maritieme markt en toepasbaar 
als voortstuwingsmotor en generator set. De motor is een integraal onderdeel van de visie van Wärtsilä op 
Smart Marine voor de toekomst van de scheepvaart waarbij optimale efficiëntie, veiligheid en ecologische 
duurzaamheid de belangrijkste pijlers zullen zijn bij het realiseren en behouden van winstgevende 
activiteiten voor scheepseigenaren en exploitanten wereldwijd. 

De Wärtsilä 14 high-speed motor is verkrijgbaar in 12- en 16-cilinderconfiguratie, met een vermogen tussen 
749 en 1340 kW in mechanische voortstuwing en tussen 675 en 1155 kWe in toepassingen met 
hulpgeneratoren en dieselelektrische voorstuwing. 
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