
Pris: 450,-Pris: 450,-   inkl. forplejning i løbet af dagen, speciel Motorstart - kun for os,  inkl. forplejning i løbet af dagen, speciel Motorstart - kun for os, 
1,5-timers guidet rundvisning i grupper á max. 20 personer, eftermiddagskaffe, 1,5-timers guidet rundvisning i grupper á max. 20 personer, eftermiddagskaffe, 
info om omstilling fra heayvy fuel til fremtidens mere miljøvenilge brændstoffer.info om omstilling fra heayvy fuel til fremtidens mere miljøvenilge brændstoffer.
Køb af billet:Køb af billet:  SENEST fredag, den  24. september kl. 12.00 hos: SENEST fredag, den  24. september kl. 12.00 hos: 
Per Holm, tlf. 4027 1044 / mail: permholm@stofanet.dk - vedr. DieselHouse.Per Holm, tlf. 4027 1044 / mail: permholm@stofanet.dk - vedr. DieselHouse.

B&W 2000 er en dobbeltvirkende, længdeskyllet totaktsmotor. 
   Den blev idriftsat i 1933 og fra da, og ca. 30 år frem, var den verdens største 
dieselmotor. Motoren er 24,6 meter lang, 12,5 meter høj og vejer 1.400 tons.

Dieselmotoren fik afgørende betydning for den voksende industrialisering af Dieselmotoren fik afgørende betydning for den voksende industrialisering af 
verden, og Danmark. Det gjorde den, fordi den vandt indpas som drivkraft verden, og Danmark. Det gjorde den, fordi den vandt indpas som drivkraft 
for dynamoer til belysning og til at trække maskiner og pumper. Den fordrev for dynamoer til belysning og til at trække maskiner og pumper. Den fordrev 
langsomt dampmaskinen i løbet af de første 20 år af det tyvende århundrede. langsomt dampmaskinen i løbet af de første 20 år af det tyvende århundrede. 
Derefter udkonkurrerede den også dampmaskinen som maskineri i skibe.Derefter udkonkurrerede den også dampmaskinen som maskineri i skibe.
Siden den første motor blev sat i drift, er dieselmotoren blevet videreudviklet i Siden den første motor blev sat i drift, er dieselmotoren blevet videreudviklet i 
en sådan grad, at man næsten har halveret dens brændstofforbrug. Den er  en sådan grad, at man næsten har halveret dens brændstofforbrug. Den er  
udviklet til at anvende alle former for brændstof, både flydende og luftformige, udviklet til at anvende alle former for brændstof, både flydende og luftformige, 
som eksempelvis naturgas, sprit, brint eller planteolier. som eksempelvis naturgas, sprit, brint eller planteolier. 
Ud over den store motor byder DieselHouse også på et oplevelses- og videncent-Ud over den store motor byder DieselHouse også på et oplevelses- og videncent-
er, som bl.a. benyttes ved uddannelse af maskinmestre. er, som bl.a. benyttes ved uddannelse af maskinmestre. 
   Udstillingen omfatter bl.a. særudstillinger om motorenes udvikling, historien    Udstillingen omfatter bl.a. særudstillinger om motorenes udvikling, historien 
bag Selandia ligesom flere historiske motorer er også opstillede og vedligeholdte.bag Selandia ligesom flere historiske motorer er også opstillede og vedligeholdte.

ONSDAG, den 13. oktober kl. 8.00-ca. 20.00

          OBS! OBS!   Ubenyttede billetter kan desværre ikke refunderes!Ubenyttede billetter kan desværre ikke refunderes!

Oplev  ..  DieselHouse  ..  København 
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Ta’ da med på mandetur
- det’noget, der du’r
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MUSEUMSFORENINGEN
for

Fiskeri- og Søfartsmuseet


