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Emissievrije elektrische landbouwlader 

ter verbetering van de klimaat- en werkomstandigheden  

in stallen van landbouw- en paardenbedrijven. 

Op de Libramont 2015 presenteert Weidemann de in serie geproduceerde eHoftrac®, de 

eerste volledige elektrische landbouwlader met knikbesturing voor gebruik binnen bij 

agrarische bedrijven. Weidemann zet met deze ontwikkeling, die is gebaseerd op de 

klassieke 1160 Hoftrac®, een bewuste stap op weg naar elektrische mobiliteit voor landbouw- 

en paardenbedrijven. Daarmee wordt de innovatieve voorsprong die de Hoftrac®-serie al 

decennia lang heeft opgebouwd op een actieve manier nog verder uitgebouwd. 

Met de accu-aangedreven lader wil Weidemann de uitstoot van schadelijke stoffen in stallen 

elimineren en daarmee bijdragen aan het welzijn van de dieren en betere 

werkomstandigheden. Een extra effect is de verlaging van de geluidsoverlast voor de buren 

in bebouwde gebieden.  

De eerste eHoftrac® is een Hoftrac® 1160. Dit model is de afgelopen jaren in grote aantallen 

als instapmodel verkocht en wordt ingezet in bedrijven van uiteenlopende omvang. Hij 

representeert daardoor een grote klantenkring. 

Het resultaat van de eerste praktijktests spreken voor zich: de emissievrije en geluidsarme 

eHoftrac® zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de leef- en werkomstandigheden van 

mens en dier in gesloten ruimtes - en dat geheel zonder vermogens- en prestatieverlies ten 

opzichte van een conventionele machine.  

De landbouwlader wordt 's ochtends vroeg en 's avonds meerdere uren in de stallen ingezet. 

De acculading van een eHoftrac® is voldoende voor een werktijd van 2 tot 4 uur, afhankelijk 

van de omstandigheden. Dat is ruim voldoende voor een machine uit deze 

vermogensklasse. De laadtijd is 8 uur met een standaard lader en 6 uur met een snellader. 
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De technologie lijkt ook uitzonderlijk interessant te zijn voor machines die in grote getale 

worden ingezet in gesloten ruimtes, bijv. bij verschillende dierhoudende landbouw- en 

paardenbedrijven bij het verladen in de fruit-, groente- en aardappelteelt en in kassen, maar 

ook bij kleinere en middelgrote industriële bedrijven. 

Met name voor industriebedrijven hebben de landbouw- en wielladers vergeleken met een 

vorkheftruck het voordeel dat ze zowel op vaste grond als op oneffen terrein even stabiel 

zijn. Ze zijn daardoor duidelijk veelzijdiger dan de gebruikelijke vorkheftruck, die eigenlijk 

alleen geschikt is voor één soort werkproces binnen een gebouw.  

De elektrotechniek geeft mobiele machines een zeer dynamisch en krachtig rijgedrag. Door 

het kortdurend toepassen van hogere spanningen kunnen elektromotoren voor korte tijd 

hoge vermogens afgeven, ook ver boven het oorspronkelijke nominale vermogen. Dit merkt 

de gebruiker wanneer hij de machine laat versnellen. Om een machine te ontwikkelen die 

tegemoet komt aan de wensen van een prijsbewuste markt, hadden de ontwikkelaars al snel 

door dat de li-ion-technologie voor de accu, vanwege de immense kosten, geen optie is. Bij 

het concept van de systemen lag de focus dan ook meer op de vandaag de dag voor 

vorkheftrucks gebruikte principes. Daarom werd bij de innovatieve, elektrische eHoftrac® een 

in de industrie veelgebruikte loodaccu toegepast. De vermogensparameters van de 

eHoftrac® zijn integraal overgezet vanuit de conventionele, bestaande machine. De 

kiepbelasting wordt door het gewicht van de accu in de machine verhoogd tot 1.348 kg met 

bak (machine recht). De eHoftrac® heeft slechts een stroomaansluiting met 400 Volt nodig, 

deze is op elk landbouwbedrijf aanwezig. Om de accu op te laden wordt de motorkap 

opengeklapt en de accu op de lader aangesloten. Het aansluiting is in de machine 

gemonteerd en daardoor beschermd tegen stof en spatwater.  

Kostenberekening 

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

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

meegerekend. Het e-concept heeft wat betreft de bedrijfskosten voor de werkhydraulica en 

de hydraulische aandrijving duidelijke voordelen, die in het rekensommetje moeten worden 

opgenomen.  

Een vergelijking van de beide machines laat zien dat de eHoftrac® zowel wat betreft de 

energiekosten als de CO2-uitstoot duidelijke besparingen mogelijk maakt ten opzichte van de 

Hoftrac® 1160. Voor de energiekosten is de besparing ongeveer 41%. Hierin zijn ook de 

servicekosten voor de conventionele machine en bij de eHoftrac® het vervangen van de accu 

na 1.200 laadcycli opgenomen. Wat betreft de CO2-uitstoot is de besparing 43%. 

Uitgangspunt voor deze berekening is de op dit moment bestaande stroom-mix in Duitsland.  
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Omdat er op veel landbouwbedrijven fotovoltaïsche, biogas- en/of windenergie-installaties 

aanwezig zijn en eigen gebruik door een bijzondere stimuleringsmaatregel ook wat betreft de 

kosten steeds aantrekkelijker wordt, kan bij CO2-emissies de reductie duidelijk nog hoger 

uitvallen als het aandeel aan regeneratieve energie op de laadstroom wordt verhoogd. 

Conclusie: De vergelijking van de primaire energiekosten tijdens de gemiddelde levensduur 

van de machine toont duidelijk dat de kosten van de dieselaandrijving aanzienlijk hoger 

liggen dan die van de eHoftrac®. Er kan geconcludeerd worden dat de hogere 

investeringskosten voor de eHoftrac®  van ca. 20% na 2.800 gebruiksuren van de machine 

zijn gecompenseerd. De emissiewaarden worden met de eHoftrac® met ongeveer 43% 

gereduceerd, wat duidelijk aangeeft welke bijdrage deze machine aan het milieu heeft. 

Wanneer daar nog de energiewinning en -afname uit de eigen fotovoltaïsche installatie 

bijkomt, zijn de resultaten nog positiever. 

 

De eHoftrac® – een innovatie die begin 2015 op de markt komt. 

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

gebruiker:  

 minder energieverbruik en daardoor lagere bedrijfskosten (emissiereductie van 43% en een 

verlaging van de energiekosten van ongeveer 41%). 

 

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

uitlaatgassen/emissies en roetdeeltjes (bovendien: geen roetfilter nodig). Ondanks alles toch 

geschikt voor oneffen terreinen, net als de op diesel aangedreven machine. 

 

 Er wordt ruim voldaan aan alle emissienormen die op dit moment gelden voor mobiele 

machines met verbrandingsmotoren. 

 

 Mogelijkheid tot verhoging van het eigen gebruik van zelfgegenereerde stroom uit 

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

 

 De machine wordt meestal overdag opgeladen (na de stalwerkzaamheden in de ochtend of 

vóór de werkzaamheden 's avonds), daardoor kunnen eigenaren van een eigen 

fotovoltaïsche installatie het aandeel van de noodzakelijke afnamehoeveelheid ook buiten de 

piektijden, bijv. tijdens het melken, 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 de bebouwde kom). 



 

  

 

 

 

 

 

 

Persbericht 

4 

 

 Lagere onderhouds- en servicekosten: De motorolie hoeft niet meer worden ververst en er is 

geen koelwatercircuit en geen hydraulisch circuit voor de rijaandrijving meer nodig - dus 

minder onderdelen en componenten die onderhevig zijn aan slijtage of defect kunnen raken. 

 

 Door het wegvallen van de hydrostatische rijaandrijving van de machine is er minder kans op 

olielekkage, wat een extra bijdrage levert aan de milieuvriendelijkheid.  

 

 Vervangbare accu voor een lange looptijd van de machine. 

 

 Het karakter van de eHoftrac® als multifunctionele machine op de boerderij blijft ongewijzigd, 

omdat alle aanbouwgereedschappen op dit type aandrijving kunnen worden gebruikt. Ook bij 

de aanschaf van een nieuwe eHoftrac® kunnen de aanwezige aanbouwgereedschappen 

probleemloos worden gebruikt en met nieuw gereedschap worden uitgebreid. 

Uw contactpersoon bij Weidemann GmbH: 

 
Christina Heine 
Hoofd marketing 
Weidemann GmbH 
Mühlhäuser Weg 45- 49 
34519 Diemelsee Flechtdorf 
Tel.: 05633/ 609-344 
christina.heine@weidemann.de 
 
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®, wielladers en 
verreikers 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 productassortiment laat vooral voor de conventionele landbouw, maar ook voor de 
akkerbouw met omvangrijke laadwerkzaamheden niets te wensen over. De Hoftracs®, 
wielladers en verreikers 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. 


