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Testimonial van Allseas: 
 
Wat is de mening van onze klanten ? 
 
“ Allseas is gespecialiseerd in het langs maritieme weg, wereldwijd, installeren van subsea  
pipeline systemen. We beperken ons niet tot reeds beschikbare technologie en maar we 
ontwikkelen ook steeds nieuwe technieken en applicaties. Dit doen we niet alleen op het gebied 
van onze core business, maar ook met andere equipment en in het onderhoud en het 
verbeteren van onze vloot. 
  
In 2004 hadden wij sterke behoeft om de levensduur van de Wärtsilä W46 cilinderkoppen te 
verlengen. Deze cilinderkoppen hebben extreem veel last van  sterke cavitatie in de 
koelkanalen, achter met name de uitlaatzittingen.  
 
CF Techniek B.V. was voor ons de ideale partner om samen een ontwikkelingstraject mee in 
te gaan om uiteindelijk de levensduur van deze cilinderkoppen te verlengen en daarmee sterk te 
besparen op onderhoudskosten.  
 
In 2005 zijn we gestart met het toepassen van de zgn. sleeves. Dit zijn “bussen” die in de 
uitlaatpockets worden gezet nadat de cavitatieschade is weggekotterd. Hierdoor is het 
mogelijk om na de laatste overmaat zitting de cilinderkop weer een nieuw leven te geven omdat 
in de sleeve weer met de standaard zitting kan worden aangevangen. Zo bespaar je dus een 
investering van het moeten aanschaffen van een complete set cilinderkoppen.  
 
We hebben sinds 2005 dit concept op ons schip de Solitaire, een zgn. DP pipelay vessel, in 
gebruik. Sinds dat moment hebben onze cilinderkoppen er ruim 45.000 uur opzitten.  
In deze 45.000 uur hebben we geen last meer van voorgaande pocket cavitatie schades.  
 
We zijn zeer content met de oplossing die we samen met CF Techniek B.V. hebben ontwikkeld”. 
 
Dhr. Jaap Wijsman,  
Senior Technical Inspector/Superintendent,  
Allseas Group, Delft  
(Netherlands). 
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CF Techniek B.V. is een 

succesvolle onderneming met 

ca. 45 medewerk(st)ers in de 

regio Zuidwest-Nederland. 

Wij zijn gespecialiseerd in het 

produceren en herstellen van 

hoogwaardige mechanische 

onderdelen voor machines 

en het reviseren van 

verbrandingsmotoren 

 


