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Abril/NorShipping de 2022 

 
A SCHOTTEL adquire a participação majoritária na elkon:  
Especialização em propulsão marítima combinada com 
integração de sistemas elétricos 
 
Spay/Alemanha, Istambul/Turquia, Oslo/Noruega, 5 de abril de 2022 – A especialista 
alemã em propulsão SCHOTTEL e a especialista turca em integração de sistemas 
elétricos marítimos elkon operarão, no futuro, como parceiras no mercado marítimo. O 
contrato para a compra da participação majoritária na elkon pela holding SCHOTTEL 
Industries GmbH foi assinado em Istambul e anunciado na feira Nor-Shipping em Oslo, 
Noruega.   
  
"A SCHOTTEL passa a ser um fornecedor de sistemas completo" 
Com a aquisição, a SCHOTTEL pretende se fortalecer ainda mais do ponto de vista 
estratégico: "Com a elkon como renomado e altamente bem-sucedido fornecedor de 
engenharia de sistemas de energia elétrica, projeto e integração para embarcações, 
seremos capazes de alcançar nosso objetivo", explica Stefan Kaul, Gerente Geral da 
SCHOTTEL GmbH. "Expandiremos nosso portfólio de maneira a incluir tudo o que diz 
respeito à geração, distribuição, armazenamento e gerenciamento de energia elétrica a 
bordo de embarcações. A SCHOTTEL passa a ser um fornecedor completo de sistemas 
de propulsão elétrica e ecológica." 
 
O escopo geral é oferecido de forma complementar 
No escopo geral de ambas as empresas, os conceitos de propulsão energeticamente 
eficientes, hibridização e eletrificação são agora oferecidos de forma complementar. 
Existe uma sobreposição particular no campo da hibridização de propulsão, no negócio 
de novas construções e conversões. Os clientes podem continuar a se beneficiar dos 
habituais serviços eficientes, profissionais e independentes das duas empresas. A 
vantagem para eles está na expansão de ambos os portfólios e na possível 
implementação de soluções completas para sistemas de propulsão e integração de 
sistemas. Em ambos os lados, permanece disponível a opção de integrar os respectivos 
parceiros de mercado. 
 
"Maior desenvolvimento, em particular na direção da Propulsão Ecológica" 
Ertuğ Yaşar, Diretor Geral da elkon: "Em várias ocasiões do passado, a SCHOTTEL e a 
elkon já foram individualmente contratadas para projetos. Esses projetos envolviam 
praticamente todos os tipos de embarcações possíveis, desde rebocadores e balsas, até 
embarcações offshore. Assim, ambas as empresas desempenham um papel importante 
no processo de tomada de decisão dos clientes. A longo prazo, as empresas se 
beneficiarão uma da outra, potencializando ainda mais seus desenvolvimentos, em 
particular na direção da Propulsão Ecológica." 
 
Internacionalização mais sólida 
A elkon dará um importante passo rumo à internacionalização: além do atual foco regional 
na Europa, em alguns países do mar Cáspio e do Oriente Médio, bem como na América 
do Norte, os clientes do integrador de sistemas, sediado em Tuzla (Istambul), se 
beneficiarão do alcance global da rede SCHOTTEL. A empresa dispõe de mais de 170 
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engenheiros de serviço, bem como de pontos de serviço em todos os importantes centros 
marítimos do mundo.   
 
"Parceria em condições de igualdade" 
A elkon e a SCHOTTEL como duas empresas em condições de igualdade: "Ambas as 
empresas estão entre os líderes de competência em suas respectivas áreas de influência 
— posições que conquistaram graças a décadas de prestação de um serviço confiável e 
fortemente focado nos interesses dos clientes", afirma Andreas Block, Gerente Geral da 
SCHOTTEL Industries GmbH. "Nesse momento, o foco é combinar as competências a 
longo prazo e permitir que se desenvolvam em um ambiente financeiramente estável, a 
fim de satisfazer as necessidades futuras de forma sublime." 
 
A SCHOTTEL assumirá a participação majoritária na elkon a partir da associação de 
investimento familiar Vera Capital; a participação minoritária permanecerá com os 
engenheiros seniores e a gerência da elkon. A elkon passará a ser uma subsidiária 
legalmente independente da SCHOTTEL Industries GmbH, uma holding que, além da 
SCHOTTEL GmbH, já inclui empresas dos setores da automação e tecnologia de caixas 
redutoras. 
 
A previsão é de que a aquisição entre em vigor nos próximos meses, após a revisão das 
autoridades legais. 
 
Sobre a elkon 
Fundada em 1980, a Elkon Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (elkon) tem sido uma 
autoridade renomada no desenvolvimento, projeto, montagem, engenharia e integração 
de sistemas na área de tecnologia de propulsão elétrica, sistemas elétricos e automação 
para a indústria marítima há mais de 40 anos. A gama de aplicações exigentes é ampla. 
Com sua sede em Tuzla (Istambul) e em seu segundo centro de P&D em Teknopark, a 
elkon é líder no mercado local. Com a subsidiária Elkon Norge AS, a empresa também 
está localmente disponível para clientes da Noruega e de toda a Escandinávia, onde 
oferece serviços de vendas, garantia, pós-venda e ou outros serviços. 
 
Sobre a SCHOTTEL 
O grupo SCHOTTEL, com sede em Spay/Rhine, é um dos principais fabricantes mundiais 
de sistemas de propulsão dirigíveis para navios e aplicações offshore. Fundada em 1921, 
a empresa vem desenvolvendo e fabricando sistemas de propulsão azimutal e sistemas 
de propulsão completos com potências de até 30 megawatts, para embarcações de todas 
as dimensões e tipos, há mais de 70 anos. Cerca de 100 pontos de vendas e de serviços 
em todo o mundo asseguram uma relação de proximidade com os clientes. 
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Image 1 (SCHOTTEL+elkon_01.png) 
Signing ceremony in Turkey  

 
 
Image 2 (SCHOTTEL+elkon_02.jpg) 
New partnership: elkon and SCHOTTEL at Nor-Shipping  
(from left to right:  
Knut Herman Gjøvaag, Chairman of the Supervisory Board SCHOTTEL GmbH  
Stefan Kaul, CEO SCHOTTEL GmbH  
Ertuğ Yaşar, Managing Director Elkon Elektrik Sanayi ve Ticaret. A.Ş) 
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