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Emissievrije elektrische landbouwlader 

ter verbetering van de klimaat- en werkomstandigheden  

in stallen van landbouw- en paardenbedrijven 

 

 

Al meer dan vier decennia lang heeft Weidemann de knikgestuurde wiellader, de zogenaamde 

Hoftrac® ontwikkeld, om de zware handenarbeid in bedrijfsgebouwen te vervangen. Tot 

vandaag de dag hebben deze Weidemann-machines continu technische verbetering 

ondergaan en worden ondertussen in een breed concurrerende omgeving onveranderd als 

multitool voor de hoofdtaken, zoals bijv. het uitmesten resp. kolomschuiven, voederen, voer 

aanschuiven, instrooien, etc., op dierhoudende bedrijven in de landbouw en paardenbedrijven 

gebruikt. Vooral in bedrijfsgebouwen rijdt een dergelijke Hoftrac® vaak vele uren per dag direct 

voor resp. tussen de dieren. De emissies verspreiden zich in het stalgebouw. 

Hier toont de nieuwe ontwikkeling van de eHoftracs® al snel tot uiting: Met de accu-

aangedreven lader verdrijft Weidemann de emissies uit de stalgebouwen - zo ontstaat een 

aanmerkelijke verbetering van de omstandigheden voor mens en dier. Een extra voordeel is 

de vermindering van geluidsemissie. De geluidsbelasting van buren binnen de bebouwde kom 

wordt duidelijk gereduceerd. 

Stand van de techniek en eisen van de politiek 

Landbouw- en wielladers voor landbouwbedrijven zijn mobiele machines, die meestal 

vanwege hun plaatsveranderlijke eigenschappen door een navulbare brandstof worden 

aangedreven. Daarbij worden er tegenwoordig uitsluitend op diesel aangedreven voertuigen 

gebruikt.  

Door de innovatieve elektrische aandrijving van de eHoftracs® kunnen de dagelijkse 

werkzaamheden vooral in gebouwen emissievrij worden uitgevoerd. Zowel mens als dier 

worden niet langer blootgesteld aan uitlaatgassen - dit is beter voor de gezondheid en verbetert 

de levensomstandigheden van de dieren. Bovendien draagt Weidemann zo actief bij aan de 

bescherming van het milieu - de aanhoudende klimaatdiscussie wat betreft de voortdurende 
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klimaatverandering geeft dit duidelijk aan en is een onderdeel van het publieke bewustzijn 

geworden.  

In augustus 2009 heeft de bondsregering een "Nationaal Ontwikkelingsplan Elektromobiliteit" 

opgesteld. Daarin staat als vereiste: "In het nationale Ontwikkelingsplan Elektromobiliteit moet 

samen met de wetenschap, industrie en politiek een duidelijke strategie ontwikkelen en 

stimuleren vanaf het basisonderzoek tot de marktlancering. Daarbij wordt de gehele 

waardeketting - van de materialen, componenten, cellen, batterijen tot het gehele systeem en 

zijn toepassing - in acht genomen. Bovendien moet een concept voor netintegratie, de door 

elektromobiliteit extra gegenereerde stroomvraag, voor koppeling van deze vraag met 

hernieuwbare energiebronnen en voor de bijdrage aan de elektromobiliteit tot het 

belastingsbeheer, in het stroomnet worden verwerkt. Zo zal er in Duitsland een leidende markt 

voor de elektromobiliteit worden ontwikkeld." Deze thematiek is in de laatste jaren primair in 

de autobranche en in de stroomwinning met hernieuwbare energieën, zoals bijv. windenergie 

en fotovoltaïsche energie, ontwikkeld. In de sectie van de industriële toepassingen is het 

thema elektromobiliteit op het gebied van de accu-aangedreven vorkheftruck al ingevoerd.  

Bovendien is deze technologie ook interessant voor machines die met duizenden tegelijk in 

gesloten ruimtes worden gebruikt, bijv. in de verschillende dierhoudende bedrijven in de 

landbouw en paardenbedrijven, bij laadwerkzaamheden van fruit-, groente- en 

aardappeltelers, in kassen, maar ook voor kleinere en middelgrote industriële toepassingen 

(de landbouw- en wielladers hebben ten opzichte van vorkheftrucks het voordeel dat deze 

zowel op een bevestigde ondergrond als ook op terreinen gelijkmatig en veilig werken, en 

tevens niet alleen voor monothematische werkprocessen binnen gebouwen kunnen worden 

gebruikt). Tot nu toe zijn er slechts weinig prototypes van machines en alleen vereenvoudigde 

niche-toepassingen waarin de elektromobiliteit wordt gebruikt. Men ziet de verhoogde kosten, 

hoge vermogenseisen en te lange laadtijden als redenen voor het niet inzetten van 

elektromobiliteit. Weidemann wil dit met de nieuwe eHoftrac® voor de bovenstaande gebieden 

veranderen. 

eHoftrac® – een prototype is verder ontwikkeld. 

Hiervoor heeft Weidemann gekozen voor de ontwikkeling van een volledige elektrische en 

kostenefficiënte machine voor het gebruik in bedrijfsgebouwen van de landbouw. Het 

prototype is op de Agritechnica gepresenteerd en al erg goed ontvangen. Bovendien is hij in 

de loop van het jaar 2014 continu verder ontwikkeld en op verschillende bedrijven getest. De 

klassieke 1160 Hoftrac® (een instapmodel met hydrostatische rij-aandrijving via een oliemotor 

en grote nationale en internationale klantenkring) wordt nu als eerste eHoftrac® omgezet. Deze 

machines worden in de stal 's ochtends vroeg en 's avonds meerdere uren gebruikt. Eén volle 

accu is genoeg voor normaal gebruik van 2 tot 4 uur, afhankelijk van de 
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gebruiksomstandigheden. Dat is ruim voldoende voor een machine uit deze vermogensklasse. 

De laadtijden bedragen 8 uur met een standaard lader en 6 uur met een snellader. 

De elektrotechniek biedt als voordeel voor mobiele machines de mogelijkheid tot een zeer 

dynamische en krachtige rijsituatie. Door het kortdurende gebruik van hogere spanningen 

hebben elektromotoren de mogelijkheid om hoge vermogens en momenten kortdurend en ook 

ver boven het oorspronkelijke nominale vermogen af te geven. Dit voordeel helpt de bediener 

van de machine bij elk versnellingsproces. Om een machine te ontwikkelen die in een 

prijsbewuste markt past, is door de ontwikkelaars bij Weidemann al snel herkend dat een Li-

Ion-technologie van de accu, die nog altijd actueel is, vanwege de immense kosten niet 

mogelijk is. Men heeft zich bij het concept van de systemen georiënteerd op hoe men 

tegenwoordig werkt in op het gebied van vorkheftrucks. Daarom wordt bij de innovatieve, 

elektrische eHoftrac® een, in de industrie bewezen, lood-zuur-accu gebruikt. De 

vermogensparameters van de eHoftrac® zijn integraal overgezet vanuit de conventionele, 

bestaande machine. De kieplast wordt door het accugewicht in de machine zo voordelig 

verhoogd tot 1.348 kg met laadbak (rechte machine). De eHoftrac® heeft slechts een 

stroomaansluiting met 400 Volt nodig, die op elk landbouwbedrijf aanwezig is. Voor het 

laadproces wordt eenvoudigweg de motorkap opengeklapt en de accu op de lader 

aangesloten. Het stopcontact is daarvoor beschermd tegen stof en spuitend water in de 

machine gemonteerd. De afbeelding toont de machine-opbouw en de indeling van de 

elektrische componenten in de eHoftrac®. 
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Vergelijking van het innovatieve e-aandrijfsysteem met de conventionele, op diesel 

aangedreven machine 

De rij-aandrijving is in een gesloten circuit gerealiseerd door een variabele pomp en twee 

continue motoren. De werkhydraulica is een klassieke Open-Center-Smoorbesturing met 

continue pomp. Daarom zijn de belangrijkste eigenschappen t.o.v. de diesel aangedreven 

Hoftrac® 1160: 

 Twee elektromotoren: een voor de rij-aandrijving en een voor de werkhydraulica. 

 Een gezamenlijke aandrijving voor de voor- en achteras via een verdelertransmissie. 

Uitgaande van de lood-zuur-accu wordt de stroom via een centrale verdeel- en 

beveiligingseenheid over de beide frequentieomvormers verdeeld. De frequentieomvormers 

worden door de centrale machinebesturing aangestuurd. Aan de hand van de ingestelde 

frequentie en stroomsterkte wordt op de beide elektromotoren telkens een toerental en koppel 

ingesteld. Deze worden op de rij-aandrijving resp. de werkhydraulica overgedragen. De 

bestuurder bedient de machine analoog aan de Hoftrac® via een rijpedaal en een joystick. Zo 

is de bediening van de machine nog steeds hetzelfde, alleen de interne signaalverwerking is 

anders. Dit was een belangrijk aspect bij de ontwikkeling van de eHoftrac®. De bestuurder 

merkt bij de bediening geen verschil tussen de beide voertuigen en kan zo gewoon en goed 

werken met de nieuwe eHoftrac®.  

Beschouwing van de kosten 

De meerkosten voor de elektrische aandrijving van de eHoftracs® bedragen bij de huidige 

marktsituatie ca. 20% van de vergelijkbare op diesel aangedreven machine. De accu en lader 

zijn daarin al berekend. Het e-concept biedt in principe qua bedrijfskosten voor de 

werkhydraulica en hydraulische aandrijving duidelijke voordelen, die in de berekening zijn 

meegenomen. Het continue stroomsysteem van de conventionele machine zorgt voor, aan de 

hand van de continue pomp en de directe koppeling aan het toerental van de dieselmotor, 

vermogensverlies in het standby-bedrijf en het deellastbedrijf. De volumestroom die niet voor 

de werkbeweging wordt gebuikt, wordt onder druk naar de tank geleid.  

De werkhydraulica van de eHoftrac® daarentegen wordt door een aparte elektromotor 

aangedreven. Door de ontkoppeling van de rij-aandrijving en de aandrijving voor de 

werkhydraulica is het mogelijk om het hydraulische vermogen zeer nauwkeurig op het vereiste 

vermogen van de bestuurder aan te passen. Zowel de regelklep als ook de hydraulisch 

aangedreven besturing zijn uitgerust met sensoren. Met deze informatie regelt de centrale 

besturingseenheid van de machine, met een elektronische geregelde frequentieomvormer, de 

pompmotor wat betreft tijd en behoefte. Een toerental-geregelde pompaandrijving met 

continue pomp is het resultaat. Als de machinebesturing tijdens de standby geen 
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bedienerswens herkent, wordt het toerental van de pompmotor tot nul gereduceerd. Daarvoor 

is het vermogensverlies van de werkhydraulica ook nul. In het deellastgebied zijn de voordelen 

van het behoeftegerichte vermogen in de eHoftrac®bij bepaalde bedrijfsomstandigheden nog 

groter. 

De volgende kostenvergelijking toont de voordelen voor de gebruiker van de e-aandrijving vs. 

de conventionele aandrijving, die in deze machine vermogensbepalend is. Voor deze 

vergelijking geldt de aanname dat de rij-aandrijving van de Hoftrac® over een totale 

gebruiksduur van 6.000 bedrijfsuren gemiddeld met 40 % van het geïnstalleerde maximale 

vermogen van de dieselmotor wordt gebruikt. Deze waarde is door verschillende testpogingen, 

praktische testritten en jarenlange ervaring met dit voertuigtype gevalideerd en geverifieerd. 

De servicekosten bij de conventionele machine en de accuvervanging na ca. 1.200 laadcycli 

bij de eHoftrac® zijn eveneens meegenomen. De vergelijking va de beide machines toont aan 

dat de eHoftrac® zowel bij de energiekosten als ook bij de CO2-emissies duidelijke besparingen 

mogelijk maakt ten opzichte van de Hoftrac®1160. Bij de energiekosten bedraagt de besparing 

ongeveer 41 % en bij de CO2-emissies 43 %. De beschouwing die hieraan ten gronde ligt, is 

gebaseerd op de huidige stroommix in Duitsland.  

Omdat er op veel landbouwbedrijf PV-, biogas- en/of windenergie-installaties aanwezig zijn en 

het eigen gebruik door een bijzondere ontwikkeling ook wat betreft kosten altijd aantrekkelijker 

wordt, kan bij CO2-emissies de reductie duidelijk nog hoger uitvallen, als het aandeel aan 

regeneratieve energie op de laadstroom wordt verhoogd. 
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Conclusie: De vergelijking van de energiekosten tijdens de gemiddelde levensduur van de 

machine toont duidelijk dat de kosten van de dieselaandrijving duidelijk hoger liggen dan die 

van de eHoftrac®. Als conclusie kan men zeggen dat de verhoogde investeringskosten voor 

de eHoftrac®  van ca. 20 % na ca. 2.800 bedrijfsuren zijn gecompenseerd. De emissiewaarden 

worden met de eHoftrac® met ongeveer 43% gereduceerd, waarmee de milieuvriendelijkheid 

wordt weergegeven. Als men de energiewinning- en afname uit de eigen PV-installatie 

gebruikt, ontstaat daaruit ook nog een wezenlijk positiever effect. 

 

De eHoftrac®  is in meerdere bedrijven aan een praktijktest onderworpen: 

… op het paardenbedrijf Oswald Brüne in Diemelsee-Adorf, Duitsland. 

Twee weken lang heeft Oswald Brüne de eHoftrac® met verschillend opbouwgereedschap 

getest op zijn bedrijf met 30 paarden. Uitmesten en het verrijden van stro- en silobalen waren 

1160 Diesel eHoftrac 1160e

Bedrijfsuren/dag 3 uur

Verbruik 3,50 Liter/uur 7,70 kWh

Diesel/stroom (netto) 1,16 €/liter 0,21 €/KWh

Servicekosten/uur * 0,67 € 1,15 €/uur**
*Uitgangspunt is 5.000 bedrijfsuren **incl. Accu vervangen bij de 1160e

Loonkosten/uur 50 €/uur

Dieselmotor B.u./dag B.u./week B.u./week B.u./jaar 6.000 uur

Bedrijfsuren 3 h 21 h 90 h 1095 h 6000 h

Diesel 10,50 l 73,50 l 315,00 l 3.832,50 l 21.000,00 l

Diesel 12,18 € 85,26 € 365,40 € 4.445,70 € 24.360,00 €

Service 2,01 € 14,08 € 60,34 € 734,10 € 4.022,45 €

Totaal 14,19 € 99,34 € 425,74 € 5.179,80 € 28.382,45 €

Elektromotor B.u./dag B.u./week B.u./week B.u./jaar 6.000 uur

Bedrijfsuren 3 h 21 h 90 h 1095 h 6000 h

kWh 23 kWh 162 kWh 693 kWh 8.432 kWh 46.200 kWh

€/stroom 4,85 € 33,96 € 145,53 € 1.770,62 € 9.702,00 €

Service + accu 

vervangen 3,45 € 24,17 € 103,57 € 1.260,11 € 6.904,70 €

Totaal 8,30 € 58,12 € 249,10 € 3.030,72 € 16.606,70 €

2.149,07 € 11.775,74 €

           Kostenberekening diesel / stroom
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tijdens deze periode zijn hoofdtaken. Tegenwoordig gebruikt Oswald Brüne geen 

landbouwlader op zijn bedrijf, maar hij voert zijn taken uit met een trekker en een frontlader. 

"Het thema emissievrijheid is voor een paardenbedrijf natuurlijk de interessante factor aan 

deze machine. De paarden worden zo niet belast, niet in de stal of in de rijbak. Zo kan in ook 

in de functionerende manege goed werken. Voor het uitmesten van enkele boxen heeft de 

machine de juiste afmetingen en is zeer wendbaar. Hij vervangt hier zeer goed de zware 

werkzaamheden met de kruiwagen," vat Oswald Brüne zijn test met de eHoftrac® samen. 

 

 

 

... op het melkveebedrijf Brenzel & Ratjens GbR in Neukirchen Asterode, Duitsland.  

Ook Erich Brenzel heeft twee weken lang de eHoftrac® op zijn melkveebedrijf met 160 koeien 

en een oppervlak van 320 ha getest. De eHoftrac® is voor het aanschuiven van voer, verrijden 

van stro en uitmesten gebruikt. Op dit bedrijf is de machine eveneens zeer positief beoordeeld, 

omdat de machine geen uitlaatgasbelasting in de kleinere stallen veroorzaakt, zoals bijv. in de 

kalverstal. Erich Brenzel gebruikt al meerdere jaren de Hoftrac 917 van Weidemann op zijn 

bedrijf; hij beoordeelt het emissievrije werken met de eHoftrac® als positief: "De machine doet 

zowel mens als dier goed".  
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Het zoemgeluid wat door de eHoftrac® ontstaat, is voor de koeien en kalveren wat betreft de 

taken in de landbouw geen enkel probleem - de dieren waren niet onder de indruk van het 

"nieuwe" geluid. De heflasten acculooptijd van de machine worden door Erich Brenzel als goed 

beoordeeld.  

 

 

De eHoftrac® – een innovatie die vanaf 2015 op de markt beschikbaar is. 

De emissievrije en geluidsarme eHoftrac® verbetert aanzienlijk de levens- en 

werkomstandigheden van mens en dier in gesloten ruimtes - dat geheel zonder vermogens- 

en prestatieverlies ten opzichte van een conventionele machine.  

Weidemann maakt met deze stap een bewuste stap in de richting van elektromobiliteit op 

bedrijven in de landbouw en paardenbedrijven, en wil de innovatie-ontwikkeling, die de 

Hoftrac® bouwseries al decennia lang hebben geforceerd, verder actief uitbouwen. De 

eHoftrac® wordt op de aankomende Euro Tier in Hannover op de markt geïntroduceerd. 

De eHoftrac® biedt vele voordelen voor de innovatieve en milieubewust ingestelde gebruiker:  

 Minder energieverbruik en zo lagere bedrijfskosten (emissiereductie van 43% en 

vermindering van energiekosten van 41 %). 

 

 Ontwikkeld voor gebruik in bedrijfsgebouwen: Actieve bijdrage aan de reductie van CO2-

uitlaatgassen/emissies en roetdeeltjes (bovendien: geen roetfilter nodig). Bovendien 
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volledige geschiktheid voor verschillende terreinen, integraal aan de op diesel aangedreven 

machine. 

 

 Er wordt voldaan aan alle huidige geldende uitlaatgasnormen voor mobiele werkmachines 

met verbrandingsmotoren. 

 

 Mogelijkheid tot verhoging van het eigen gebruik van zelfgegenereerde stroom uit 

regeneratieve bronnen, bijv. eigen fotovoltaïsche installatie op het landbouwbedrijf. 

 

 De laadtijden van de machine lopen meestal over de gehele dag (na de stalwerkzaamheden 

na de ochtend resp. voor de avond), daardoor kan de gebruiker via een eigen PV-installatie 

het aandeel van de noodzakelijke afnamehoeveelheid ook buiten de toptijden, bijv. het 

melkproces, verder verhogen en gelijkmatiger verdelen.  

 

 Duidelijk lagere geluidsemissies - minder belastingen en negatieve invloed op de gezondheid 

voor de bestuurder (werkergonomie), de dieren (minder stressfactoren) en de omgeving 

(binnen bebouwde kom). 

 

 Lagere onderhouds- en servicekosten: Wegvallen van het verversen van motorolie, geen 

koelwatercircuit en geen hydraulisch circuit voor de rij-aandrijving noodzakelijk - minder 

onderdelen en componenten, die onderhevig zijn aan slijtage resp. kunnen uitvallen. 

 

 De reductie van olielekkagebronnen door het wegvallen van de hydrostatische rij-aandrijving 

van de machine zorgt voor een extra milieuaspect.  

 

 Verwisselbare accu voor een lange looptijd van de machine. 

 

 Het karakter van de eHoftrac® als multitool op de boerderij blijft ongewijzigd, d.w.z. alle 

opbouwgereedschappen kunnen ook op dit type aandrijving worden gebruikt, net zoals altijd. 

Ook bij het aankopen van een nieuwe eHoftrac® kunnen de aanwezige 

opbouwgereedschappen probleemloos worden gebruikt en met nieuw gereedschap worden 

uitgebreid. 

Uw aanspreekpartner bij Weidemann GmbH: 

 
Christina Heine 
Hoofd marketing 
Weidemann GmbH 
Mühlhäuser Weg 45- 49 
34519 Diemelsee Flechtdorf 
Tel.: 05633/ 609-344 
christina.heine@weidemann.de 
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Voor redactionele vragen / foto-toezending: 
Dirk Gieschen; gmc Marketing & PR; 27409 Tarmstedt, 
Tel.: 04283/ 98 11 90; Fax: 04283/ 98 11 911;  info@gmc-pressebuero.de  
 
 
Over Weidemann GmbH:  

Weidemann GmbH maakt al meer dan veertig jaar compacte Hoftracs® en wiel- en 
telescoopladers voor de landbouw en is tegenwoordig de meest toonaangevende fabrikant 
voor deze machines voor de landbouw, gemeentes, tuinderijen en boomkwekerijen in 
Centraal-Europa. Sinds het begin van de productie zijn in de hoofdvestigingen in Diemelsee 
en Korbach meer dan 85.000 laders geproduceerd. Daarbij heeft de nauwe samenwerking 
tussen ontwikkelaars en gebruikers altijd weer tot innovatieve concepten en een doordacht 
productaanbod met een hogere gebruiksgeschiktheid en meer ontwikkelde techniek geleid. 
Het productpalet laat vooral voor de conventionele landbouw, maar ook voor de akkerbouw 
met omvangrijke laadwerkzaamheden niets te wensen over. De Hoftracs®, wielladers en 
telescoopladers zijn met hun praktijkgerichte aanbouwdelen de ideale werkmachines voor het 
dagelijks gebruik op de boerderij, in de stal, in de schuur en in de loods. Sinds 2005 is 
Weidemann GmbH een dochteronderneming van Wacker Neuson SE. 

Een bewijsexemplaar wordt op verzoek geleverd. Hartelijk dank. 


