ondernemen met

vaktechniek

Groene Friese werkpaarden
De elektrisch aangedreven producten van Frisian Motors
Net als bij de auto’s neemt ook bij de kleine transportvoertuigen het aandeel elektrische aandrijving toe. En net als bij de auto’s
zijn het niet de grote fabrikanten die voorop lopen, maar kleine pioniers. Frisian Motors is er één van. De Leffert-transporters zijn
als hulp van de organisatie van GroenTechniek Holland niet weg te denken. Maar wat zit erachter? We zochten het bedrijf op.
U hebt elektrische Leffert-transporters ongetwijfeld op
beurzen of op andere plaatsen gezien, want Frisian Motors is
op veel Nederlandse beurzen vaste partner van de organisatie.
Zo staat het bedrijf ook op de komende GroenTechniek
Holland weer paraat voor de beursorganisatie. Groene
werkpaarden, zo noemt Frisian Motors zijn elektrische
voertuigen. Het Friese paard zit verwerkt in het logo van
het bedrijf en de producten hebben namen van illustere
Friese hengsten. Leffert staat voor de transporter, Norbert
voor de werktuigdrager en Rimmert voor de grasmaaier.
Deze ‘Tesla’ onder de transportvoertuigfabrikanten zetelt
in het Friese Bakkeveen. In 2011 bracht Frisian Motors de
eerste elektrisch aangedreven transporter op de markt. Dat
gebeurde niet nadat het eerst benzine- of dieselaangedreven
transporters maakte, maar kwam voort uit een elektrisch
aangedreven grasmaaier. Daar was Theo de Jong, de
grondlegger van Frisian Motors, in 2008 mee begonnen.
Inmiddels assembleren in de fabriek in Bakkeveen zes tot
tien medewerkers uit aangeleverde componenten jaarlijks
tussen de 100 en 150 machines, voornamelijk transporters.
Op GroenTechniek Holland toont het bedrijf zijn nieuwe
elektrisch aangedreven zero-turn-machine, waarvoor het
een nominatie voor het Gouden Klavertje Vier binnenhaalde.
Het bedrijf is dus nog niet van Tesla-achtige proporties, maar
dat is de markt van transporters ook niet. En Frisian is nog
groeiende.

Uitgekiende aansturing
Het geheim van Frisian zit hem in de aansturing en de
afstemming daarvan. Daar kun je op papier niet achter kijken,
maar moet je ervaren. Het zit hem niet in het accupakket of in
speciale elektromotoren. Vanwege de lagere prijs monteert
Frisian Motors standaard onderhoudsvrije loodaccu’s. Deze
zijn zwaarder dan lithium-ionaccu’s en gaan minder lang
mee. Een loodaccu is na 400 à 500 laadbeurten wel op,
terwijl een lithium-ionaccu circa 2000 laadcycli mee kan.
Het accupakket van een transporter omvat negen accu’s,
samen goed voor 72 volt en 200 Ah. De actieradius van dit
pakket bedraagt tussen 60 en 80 kilometer. Als alternatief
is er een lithiumpakket met 100 Ah met een actieradius
van 50 tot 60 kilometer of met 200 Ah met een actieradius
van 100 tot 120 kilometer. Daar hangt echter wel een forse
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Rimmert-zero-turn
Dit voorjaar kwam Frisian Motors met de Rimmert FM-170, een zero-turnmaaier met een maaidek van 110 centimeter met zijuitworp. De fabrikant
werkt nog aan achteruitworp en een opvangsysteem. De machine wordt
aangedreven via twee wielmotoren en ook de beide maaimessen hebben elk
een aandrijfmotor. De maaier draait op 48 volt. De accutijd is nog beperkt
tot één uur met standaard loodaccu’s. Dan kan er ongeveer 3000 vierkante
meter worden gemaaid. Met lithiumaccu’s met een wisselpakket en een
snellader kan de hele dag worden gemaaid, mits er tussentijds opgeladen
kan worden.

meerprijs aan. De laadtijd van de accu’s bedraagt ongeveer
acht uur. Een snellader is optioneel leverbaar en die halveert
de laadtijd. Handig detail is dat Frisian Motors de plaats van
de aansluiting van de lader zo heeft gekozen dat je altijd
ziet of de lader is aangesloten wanneer je wilt wegrijden.
De motoren van de transporter leveren afhankelijk van de
uitvoering tussen de 5 en 10 kW.

Drie versies
Standaard is bij Frisian Motors overigens een ruim begrip,
want de transporters worden allemaal op klantwens
geassembleerd en er staan tal van mogelijkheden op de
optielijst. Het begint allemaal bij de FM-50 met een massa
van 710 kilogram, inclusief accu’s. Deze voertuigen bereiken
een maximum snelheid van ongeveer 60 km/u. Standaard
zijn ze voorzien van een kenteken, zodat ze op de openbare
weg kunnen rijden. Daarvoor is dan ook een B-rijbewijs
noodzakelijk. Een T5-landbouwuitvoering zonder kenteken
behoort ook tot de mogelijkheden. Standaard hebben de
transporters een laadbakje met een laadvermogen van 340
kilogram. Het bakje is handmatig te kippen, maar elektrisch
kippen is ook mogelijk, evenals een verlengde laadbak. Er
zijn verschillende uitvoeringen voor de cabine. Standaard is
een polycarbonaat ruit, het alternatief is van veiligheidsglas.
De zijkanten kunnen worden dichtgemaakt met grote
polycarbonaat deuren.
De FM-80 is een verlengde uitvoering van de FM-50 en beschikt over vier zitplaatsen. Voor het overige is dit type identiek aan de FM-50. De lengte van het voertuig wordt wel vergroot van bijna drie meter tot 3,76 meter.
De derde uitvoering van de transporter is de FM-90. Dit is
een vierwielaangedreven versie met op de vooras en de
achteras een elektromotor. Een inschakelbare sper zorgt
voor echte vierwielaandrijving. De FM-90 wordt standaard
als landbouwuitvoering geleverd. De energie die vrijkomt
bij het remmen, wordt teruggewonnen. De 4x4 kan een
aanhanger trekken tot 2000 kilogram rollend gewicht. Ook
kunnen er werktuigen worden aangekoppeld, waarvoor hij
zelfs kan worden voorzien van een hefinrichting. Hij is verder
bestemd voor bedrijven die vaak onder zware omstandigheden werken, zoals op het strand of in heuvelachtig terrein.

Meeliften
In aanschaf zijn de machines van Frisian Motors misschien
niet de goedkoopste, maar met € 2,- tot € 3,- per laadbeurt
vallen de kosten per uur weer mee. Dat komt ook doordat
de onderhoudskosten laag zijn, omdat de machines niet veel
draaiende delen hebben. Daar komen dan de voordelen van
elektrisch rijden bij. Als u op de GroenTechniek Holland de
Friese werkpaarden weer voorbij ziet komen, moet u dus
toch maar eens meeliften...
TEKST & FOTO’S: Arend Jan Blomsma

Norbert-werktuigdrager
In 2016 introduceerde Frisian Motors de Norbert FM120-werktuigdrager. Deze is geschikt voor maneges, kwekerijen en bedrijven in het groenonderhoud. Eigenlijk is het
een werktuigdrager en minishovel in één. De basis is een
machine met knikbesturing en vierwielaandrijving. Het
accupakket ligt tussen de achterwielen en vormt zo een
goed contragewicht. De elektromotor van de FM-120 drijft
een hydropomp aan, die op zijn beurt zorgt voor de aandrijving van de wielen en het werktuig. Het vermogen van
de elektromotor is maximaal 30 kW, terwijl de hydropomp
een opbrengst heeft van 21 liter per minuut. Zonder werktuigen gaat de accu vier tot zes uur mee, met werktuigen
tweeënhalf tot vier uur. Frisian Motors ontwikkelde zelf een
werktuiglijn voor de Norbert, maar ook werktuigen van
andere fabrikanten passen aan de machine.
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