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Het stille geluid van duurzame anti-fouling 

Lamers System Care levert duurzame en milieuvriendelijke systemen 

aan 15 schepen van Boluda Towage Europe 
In 2019 heeft Lamers System Care op 4 schepen van Boluda Towage Europe het 

Ultrasoon Anti-Fouling systeem geïnstalleerd. Na deze succesvolle  installaties heeft LSC 

de opdracht ontvangen van Boluda Towage Europe  om nog 11 andere schepen te 

voorzien van het duurzame Ultrasoon Anti-Fouling systeem van Sonihull.  

Boluda Towage Europe levert sleepdiensten op maat aan klanten in grote havens in België, 

Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf maakt deel uit van Boluda Towage 

Group, dat zichzelf heeft gevestigd als een van de toonaangevende leveranciers van maritieme 

diensten wereldwijd. Een van de kernwaarden van Boluda Towage Europe is het milieu zo min 

mogelijk schade toe te brengen. Een voorbeeld van deze inzet hierin zijn de 5 hybride 

sleepboten, die zeer efficiënt en milieuvriendelijk varen. Hiernaast hebben zij in 2019 gekozen 

voor het duurzame Ultrasoon Anti-Fouling systeem.  

In augustus 2019 heeft Lamers System Care de eerste installatie 

uitgevoerd op een sleepboot. Hierna volgden nog 3 andere 

sleepboten, waaronder de UNION CORAL en UNION PEARL. Op 

de schepen van Boluda Towage Europe houden we met het 

Ultrasoon Anti-Fouling systeem de koelwaterinlaatleidingen, 

wierpotten, boxcoolers, beunkasten en brandblusinstallaties vrij 

van aangroei. 

Als de koelwaterinlaatleidingen en de boxcoolers vrij worden gehouden van aangroei voorkomt 

dit allerlei (temperatuur)storingen in apparatuur en hoofdmotoren. Voor de wierpotten is het  
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belangrijk dat deze hun functionaliteit als filter behouden. De brandblusinstallatie (FiFi) 

vrijhouden van aangroei is cruciaal voor de brandveiligheid aan boord van het schip.  

Na deze 4 succesvolle installaties heeft Boluda Towage Europe ervoor gekozen om nog 11 

andere sleepboten te voorzien van het Ultrasoon Anti-Fouling systeem in 2020. De installaties 

aan boord van deze 11 schepen zijn gelijkwaardig aan de eerdere installaties.  

‘Wij zijn trots op deze fijne en professionele samenwerking met Boluda Towage Europe’, vertelt 

Bob Lamers, Managing Director van Lamers System Care. ‘Het bedrijf hecht veel waarde aan 

duurzaamheid en heeft een sterk innovatief karakter. Het team van Boluda Towage Europe 

denkt mee in vernieuwing en verbetering waardoor er een krachtige richting naar de toekomst 

kan worden ingezet. Men streeft naar maximale prestaties van de uitgebreide vloot.’   

Het Sonihull8 systeem is een preventief, milieuvriendelijk en duurzaam systeem met weinig 

energieverbruik. Om deze reden past dit systeem uitstekend bij een van de belangrijkste 

drijfveren  van Boluda Towage Europe: het voortdurend 

verbeteren van de normen voor veilig werken met als 

doel de mens of het milieu geen schade toe te brengen.  

Het team van Lamers System Care bedankt Boluda Towage Europe voor het in hun gestelde 

vertrouwen en verheugt zich op een prettige verdergaande samenwerking in 2020! 
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