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Main operating modes for Norgear Hybrid systems
Main engine (diesel) drive.
	Electric drive from generator sets and/or battery package.
	Power boost from main engine and electric drive for max power.
	Electrical power supply from generator sets or from main engines.
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Fi-Fi, Hydraulic or Cargo pump

The Norgear Hybrid gears are available with and without auxiliary drives for Fi-Fi, Hydraulic and cargo pump drives.
Built in multidisc hydraulic clutches with soft engagement are standard.
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