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e-Traction Europe, Apeldoorn
Elektrisch aandrijfsysteem voor stadsbussen

Minder
brandstof,
minder gif

Wat is het voor bedrijf?
e-Traction is een onderzoeks- en
ontwikkelingsbedrijf dat elektrische aandrijfsystemen maakt
voor onder meer heftrucks en
vaartuigen. Het bestaat dertig
jaar, sinds vijf jaar is het volledig
gericht op een, inmiddels wereldwijd gepatenteerd, elektrisch aandrijfsysteem voor de
auto-industrie. Het systeem
wordt toegepast in stadsbussen,
het is de bedoeling dat de aandrijftechniek ook wordt ingebouwd in vrachtwagens en personenauto’s.
e-Traction heeft nu zo’n vijftien
aandrijfsystemen in bussen ingebouwd. Het bedrijf wil produceren in China, dat volgens directeur Peter de Neef de grootste busmarkt ter wereld vormt.
„Ik heb gesproken met een Chinese busbouwer die ruim
50.000 bussen per jaar produceert. Dat is meer dan er per
jaar in heel Europa worden verkocht.” Wegens de enorme
luchtvervuiling stimuleert de
Chinese overheid het elektrisch
rijden. „Toen ik er enkele weken

Jur yrapport
De jury van de MKB Innovatieprijs koos dit
jaar voor een product dat interessant is
voor de wereldwijde scheepvaart.

N

iet spuiten, maar plakken!
Micanti bv mag zich dit jaar
de meest innovatieve onderneming van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf noemen. Het Amsterdamse bedrijf heeft de eerste plaats in de
MKB Innovatie Top 100 veroverd met
Thorn-D.
Thorn-D is een gepatenteerde, milieuvriendelijke oplossing die de aangroei van
organismen als zeepokken en mossels aan
bijvoorbeeld scheepswanden tegengaat.
Het is een zelfklevend en gifvrij folie dat
op de scheepshuid wordt geplakt en ervoor zorgt dat organismen zich niet kunnen hechten. Er komen geen giftige stoffen
meer in het water, de scheepswand is eenvoudiger schoon te maken en er worden
flinke brandstofbesparingen gerealiseerd.
Wat de doorslag gaf voor de jury, die
maandag 2 juni bijeenkwam om een selectie te maken uit een eerder opgestelde
shortlist, was dat Thorn-D bij uitstek een
product is dat past bij een sterke Nederlandse industrie én dat het de potentie
heeft om over de hele wereld gebruikt te
worden. Scheepswerven en scheepvaartbedrijven kunnen verleid worden met lagere brandstofkosten en betere werkomstandigheden voor het personeel, terwijl
het voordeel voor havens is dat het klimaat
van het water sterk verbetert doordat er
geen giftige verfresten meer in terechtkomen. En daar profiteren zeker de recreatieve gebruikers in de vaarsector weer van.
Het is de negende keer dat de Kamer van
Koophandel, Mercedes-Benz en NRC Media de MKB Innovatie Top 100 presenteren. Deze ranglijst met honderd concrete

innovaties wordt gezien als de grootste en
belangrijkste innovatieprijs voor bedrijven in het mkb.
Een selectie van de innovaties vindt u terug in deze bijlage van NRC Handelsblad.
Inspirerende verhalen, over de garnalenpelmachine van familiebedrijf GPC Kant
en de RotorSwing, een stabilisator voor
jachten die een revolutie ontketent in slingerdemping. Maar ook over een nieuw type schakelaar: door eenvoudigweg aan de
stekker zélf te draaien kan de stroom in- of
uitgeschakeld worden. En wat dacht u van
duurzame bouwpakketten voor de jachtbouw en van een wiedmachine op zonneenergie? De jury sprak tijdens het beraad
een aantal keren groot respect uit voor de
bedrijven die, soms zelfs na verschillende
faillissementen, zo blijven geloven in hun
product dat zij er steeds weer tijd en geld
in zijn blijven investeren.
Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe.
En ik verheug me nu al op volgend jaar. Op
naar de tiende editie!
Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink,
Juryvoorzitter MKB Innovatie Top 100
en voorzitter FME

Overige juryleden:
Ruud Koornstra (Tendris)
Marcella Breedeveld (NRC)
Joris Craandijk (Innovatie Partners)
Hans Bottema (NLO)
Huub Dubbelman (Mercedes Benz)
Claudia Zuiderwijk (Kamer van Koophandel)
Bart Stomphorst (investeerder)
www.mkbinnovatietop100.nl
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Wat kan deze machine wat
thuispellers niet kunnen?
Veel sneller pellen. Een machine verwerkt pakweg 1.000 kilo
garnalen per dag, een thuispeller ongeveer 15 kilo. De nieuwe
pelmachine in de fabriek van
GPC Kant in Leens, bij Lauwersoog, is ook veel sneller dan de
oudere modellen. Kant: „Met de
oude machine pellen we 10 ton
per week, met de nieuwe 50
ton.” GPC Kant verkoopt de machines niet, maar gebruikt ze in
de eigen fabriek. Hoe verdient
het bedrijf dan aan zijn innovatie? „Als we op deze manier
werk kunnen terughalen uit Marokko, dan is dat lonend. Per
jaar kunnen we de productie
verdubbelen.”
Behalve méér garnalen pellen,
kan GPC Kant door de nieuwe
machines ook versere garnalen
leveren aan klanten als Hanos
en Heiploeg. „Nu zijn de garnalen pakweg vijftien dagen onderweg, heen en weer naar Marokko, voordat ze op de Nederlandse markt komen. Nu we
hier kunnen pellen, worden de

Wat is er nieuw aan dit
aandrijfsy steem?
Elektromotor en wiel zijn in dit
systeem volledig geïntegreerd.
Dat is handig: je hebt geen versnellingsbak nodig, geen aandrijfas en geen differentieel (de
tandwielen in de as tussen de
wielen). Daardoor zijn er vrijwel
geen bewegende delen. Dat
heeft als voordeel, volgens De

Neef, dat er geen energieverlies
optreedt door wrijving en er
een kleiner batterijpakket nodig
is om de bus te laten rijden. „Dat
maakt de bus goedkoper.” Ander voordeel is dat de bus nauwelijks onderhoud behoeft door
het ontbreken van bewegende
delen. Bovendien is er door de
kleinere batterij meer ruimte
voor passagiers. In Nederland
rijden nu zes bussen rond met
het nieuwe systeem, waaronder
twee van de RET.
Hoe is de financiering
geregeld?
Het geld komt van grootaandeelhouder De Hoge Dennen,
de beleggings- en investeringsmaatschappij van de familie De
Rijcke, die ooit eigenaar was van
onder meer Kruidvat, parfumerieketen ICI Paris en supermarktconcern Groenwoudt.
Ook de grondlegger van e-Traction, Arjan Heinen, is mede-eigenaar. De Neef: „We zijn nog op
zoek naar een derde grote investeerder voor wereldwijde invoering van ons aandrijfsysteem.”
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GPC Kant, Leens
Garnalenpelmachine
Wat is het voor bedrijf?
GPC Kant is een familiebedrijf
dat al vijftig jaar actief is in de
garnalenbranche: vader Kant
was garnalenvisser en inkoper
voor Heiploeg, de grootste garnalenverwerker van Nederland.
Hij was een van de eersten die
(duizenden) huisvrouwen inschakelde om garnalen te pellen. Twintig jaar geleden werd
GPC Kant een bedrijf dat vooral
garnalenpelmachines ontwikkelde. Met „veel vallen en opstaan”, zoals Alfred Kant het
noemt, is daaruit in 2012 een
rendabele pelmachine ontstaan. Alfred is met zijn broers
Richard en Klaas directeur en eigenaar van het bedrijf. „Het probleem is dat garnalen één voor
één moeten worden gepeld in
een machine, maar dat ze allemaal een ander formaat en een
andere vorm hebben”, legt hij
uit. Daardoor is garnalen pellen
nog steeds voor 97 procent
handwerk, dat vooral in Marokko wordt gedaan. GPC Kant
heeft zeven werknemers en een
omzet van 4 miljoen per jaar.

geleden was, was de luchtvervuiling dertig keer hoger dan de
door de Wereldgezondheidsorganisatie toegestane limiet.”
e-Traction wil volgend jaar in
China beginnen; het hoopt daar
in 2017 „enkele duizenden” aandrijfsystemen te produceren.
e-Traction heeft 35 werknemers, voor een groot deel productontwikkelaars en technisch
personeel dat bussen ombouwt.
De omzet bedroeg vorig jaar
800.000 euro en komt dit jaar
uit op 3 miljoen. Die stijging is te
danken aan twee flinke Europese orders en de levering van
elektrische aandrijfsystemen
aan China.

RotorSwing Marine, Raamsdonksveer
Stabilisator voor jachten

garnalen de ene dag gevangen
en de andere dag verkocht. Niet
alleen zijn ze dan lekkerder, het
scheelt ook brandstof. De energie die de nieuwe pelmachine
verbruikt, bedraagt maar 10
procent van de energie die nu
nodig is voor het vervoer van en
naar Marokko. Bovendien is er
minder conserveringsmiddel
nodig.”
Volgend jaar wil GPC Kant verhuizen naar de haven van Lauwersoog, waar het meer ruimte
heeft om de machines neer te
zetten. Het aantal personeelsleden zal dan vermoedelijk stijgen
tot 35.
Hoe is de financiering
geregeld?
De hoofdmoot van de ontwikkeling van de pelmachine is gefinancierd uit eigen middelen, aldus Kant. „De rest is geleend
van de bank.” De machine is in
eigen beheer gebouwd. „Omdat
het low budget moest, maar ook
omdat we de werking van de
machine geheim willen houden.”

Wat is het voor bedrijf?
RotorSwing Marine ontwikkelt,
produceert en levert stabilisatoren voor jachten met een maximale lengte van dertig meter.
Een stabilisator zorgt ervoor dat
je comfortabel op een schip
kunt verblijven, legt mede-eigenaar Rudolf Geurink uit. „Een
schip rolt door golfslag van links
naar rechts, wat kan leiden tot
zeeziekte en omvallen. De stabilisator zorgt ervoor dat het
schip stabiel in het water ligt.”
Het bedrijf telt twee werknemers. Het werkt nauw samen
met onder andere machinebedrijven en een verkooporganisatie.
Het bedrijf levert aan jachtbouwers in Nederland, Duitsland en
België en heeft plannen om wereldwijd te gaan exporteren. Er
varen nu zo’n vijfentwintig
schepen rond met de stabilisator van het Brabantse bedrijf en
er zijn er vijftien in aanbouw.
De omzet wordt niet bekendgemaakt. Geurink: „Ik verwacht
dat we dit jaar in de buurt van
break-even uitkomen.”

Wat is er zo vernieuwend aan
deze stabilisator?
Er zijn al zo’n twintig jaar stabilisatoren voor schepen op de
markt. Die maken gebruik van
hydraulische olie, wat schadelijk voor het milieu kan zijn. De
stabilisator van RotorSwing Marine, waar vijf jaar aan is gewerkt, werkt op elektriciteit die
wordt opgewekt door de motor
van het schip. Geurink: „Die
stroom moet ook opgewekt
worden, maar het is wel veel efficiënter dan een hydraulisch
systeem.”
Bovendien is de stabilisator inklapbaar, want in ondiepe binnenwateren heb je het onderdeel niet nodig. Daarmee loopt
je minder kans op aanvaringen
onder water.
Een ander voordeel, volgens
Geurink: „Onze stabilisator
werkt ook goed bij lagere snelheden. Bij andere stabilisatoren
moet je minimaal 15 km per uur
varen, die van ons doet het al
goed bij 10 km/u. Dat is handig
in een druk bevaren land als Nederland.”

N og meer plannen voor vernieuwende producten?
RotorSwing Marine werkt aan
de ontwikkeling van de stabilizer zero speed: een stabilisator
die zorgt dat het schip min of
meer stilligt als het in een baai
voor anker ligt. Geurink: „Een
boot ligt niet stil in een baai, er
komen altijd golven vanuit de
zee binnen.”
Hoe is de financiering
geregeld?
Het geld wordt ingebracht door
Geurinks zakelijk partner Theo
Koop, die eerder bedrijven in
dezelfde sector heeft gehad.
Geurink: „Het is een principiële
keuze geweest om geen geld te
lenen van banken en alles zelf te
financieren. We willen onze eigen beslissingen kunnen nemen. Ik ben voor een zusterbedrijf wel eens gaan praten bij
een bank, maar hun voorwaarden – zoals drie jaar omzetcijfers laten zien als je product nog
in de ontwikkelingsfase verkeert – waren voor mij niet haalbaar.”

