In de rubriek Tech & Mech is er aandacht
voor zowel nieuwe als vernieuwende
producten uit de sector. Een plek waar
techniek en mechanisatie structureel
aandacht krijgen.
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Mini-werktuigendrager

De Multi-E-Wagen is in werking te zien in een filmpje
op de website van Greenity.

Multi-E-Wagen SPK03
Gebr. Ezendam BV

Prijs: v.a. 4.747 euro
www.ezendamborne.nl
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Het is een moderne versie van de
Agria, maar veelzijdiger. De Multi-E-Wagen SPK03 van Gebr. Ezendam
BV uit Borne kan spuiten (LVS),
bemesten en diverse mechanische
onkruidbestrijdingen uitvoeren. Bovendien is de aandrijving elektrisch.
Het apparaat is licht van gewicht
(30 kg), waardoor insporing wordt
beperkt. “Het belangrijkste is echter
dat hiermee de onkruidbeheersing
duurzamer wordt”, zegt Hens Hinloopen, die als mede-ontwikkelaar
namens Ezendam demonstraties
verzorgt op bedrijven.
De basis van de Multi-E-Wagen
SPK03 is een stuur met handvaten
en een wiel dat wordt aangedreven
door een motor die gevoed wordt

door een accu. Dit kan worden uitgebreid met ‘modulaire oplossingen
voor gewasverzorging’. Allerlei
schoffelgarnituur is monteerbaar,
evenals een LVS-spuittechniek en
een rijenkunstmeststrooier. Hinloopen: “Binnen een kwartier zijn de
modules te verwisselen. De machine
is bedoeld voor rijencultuur, zoals
groente, bomen en vaste planten.
Maar ik heb ook wagentjes verkocht
aan telers van snijgroen, die bij de
onkruidbestrijding helemaal zijn
afgestapt van de chemie.”

LITHIUMBATTERIJ
De aandrijving van de Multi-E-Wagen SPK03 gebeurt met een borstelloze magneetmotor van 550 W. De
accu bestaat uit een lithiumbatterij
van 48 V, 15 Ah. Hiermee is tot 12
uur te rijden. “Met schoffelen in
zware klei is de accu sneller leeg”,
erkent Hinloopen. De accu kan met
een oplader aan het lichtnet worden
gekoppeld. De batterij gaat zo’n
1.400 laadcyclussen mee. Volgens
Hinloopen komt dat neer op zo’n
tien jaar, als de Multi-E-Wagen ge-

middeld één keer per drie weken
intensief wordt gebruikt. De snelheid van de wagen is in te stellen op
2, 4 of 6 km per uur.
De standaarduitvoering van de
Multi-E-Wagen met schoffel kost
4.747 euro. Uitbreiding met de LVS-module kost 1.800 euro en voor
nog eens 1.500 euro zit ook de bemestingsunit erbij. “Dit lijken forse
prijzen, maar dat is relatief”, zegt
Hinloopen. “Een ondernemer spaart
er ook veel geld mee uit door minder middelenverbruik. En het apparaat heeft amper onderhoud nodig.
Het heeft geen smeernippels en er
hoeven geen filters te worden vervangen.” Bovendien is met subsidies
de aanschafprijs nog flink te drukken. Het apparaat staat op de MIA/
Vamil-lijst en komt in aanmerking
voor de Jonge Landbouwersregeling,
waarmee ondernemers tot veertig
jaar 30 procent subsidie krijgen op
duurzame investeringen.
Behalve als eenwieler is de Multi-Wagen SPK03 ook verkrijgbaar
met twee wielen en als trike met
kuipstoel.
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