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MET HYBRIDE GENERATORSETS EN BATTERIJPAKKETTEN ZIJN ENORME BESPARINGEN MOGELIJK

Door machines te monitoren, zie je of ze efficiënt worden benut. Vooral bij generatorsets zijn
zo volgens 1.2.3. Machineverhuur enorme besparingen te behalen. Monitoring van diverse
eigen sets liet een besparing zien van maar liefst 66 tot 94 procent. Dat was afgelopen najaar
te zien op de 1.2.3. Greendays in Dronten.
De toon is meteen gezet bij de entree van de 1.2.3.
Greendays bij 1.2.3. Machineverhuur in Dronten.
Een Tesla-batterijauto ligt aan de stekker bij een
60kVA-generatorset met zes zonnepanelen. De
Stage V-diesel van de generator draait niet. Dankzij een aangenaam najaarszonnetje in combinatie
met het 58 kW-batterijpakket voor de tussenopslag zorgen de zonnepanelen voor de benodigde
stroom en hoeft de diesel niet te draaien. Het past
naadloos in de presentatie over de Gencom-generatorsets die 1.2.3. Machineverhuur verhuurt. De
rode draad is dat er in de praktijk op allerlei machineniveaus al goed wordt nagedacht over het reduceren van de uitstoot en het besparen van
brandstof, maar dat dit er bij generatoren nog dikwijls bij inschiet. En dat terwijl daar enorme besparingen te behalen vallen qua brandstofverbruik
en dus de uitstoot van CO2 en stikstofoxiden.

IN GESPREK
De praktijk is dat er nog steeds vaak volgens de
methode van de dieselgeneratorset wordt gewerkt.
De gebruiker berekent de grootst ingeschatte energiebehoefte en stemt de generatorgrootte daarop
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af. De generator wordt ’s morgens ‘aangeslingerd’
en draait continu, los van de vraag of dat altijd nodig is. Voor onze sector is dat bijvoorbeeld voor de
bouwkeet met bouwlampen en bewaking. ‘s Morgens moet de elektrische kachel wel even aan, de
koffiezetter moet het doen en er moet stroom zijn
voor de laptops en dergelijke. Daarna volgt een tijd
van minimaal stroomverbruik. De generator draait
dan vrolijk de hele dag verder. Met de komst van
batterijpakketten en hybride oplossingen is dit
speelveld sterk aan het veranderen. Dat is waar de
verhuurder met klanten over in gesprek gaat. Jeroen Perin, manager van 1.2.3. Machineverhuur:
“Wij monitoren onze generatorsets en gaan in gesprek met de klanten over de best passende oplossing. Ze realiseren zich vaak niet welke besparingen
er mogelijk zijn. Het monitoren is daarvoor het
beste middel, omdat je dan met echte praktijkcijfers komt in plaats van met theoretisch doorgerekende rekenkundige waarheden”, aldus Perin. Dat
monitoren van de eigen verhuurvloot heeft geresulteerd in de heldere conclusie dat met batterijpakketten en hybride oplossingen veel meer te
besparen valt dan wel eens wordt gedacht.

VERHUUR - ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK

MONITORING GENERATORSETS
Hieronder de resultaten van de monitoring op basis van een maand (dertig dagen) draaien met vier verschillende generatorsets met het aantal
uren inzet, het verbruik van de dieselmotor, het aantal draaiuren dat de diesel daadwerkelijk heeft gedraaid en de daaruit voortvloeiende besparingen in liters dieselolie en in procenten ten opzichte van het draaien van een generatorset met dezelfde dieselmotor, maar dan zonder accupakket en zonnepanelen.

TYPE

VERMOGEN
(KVA)

BATTERIJ
(KW)

ZONNEPANELEN
(W)

INZET
(UUR)

DIESEL
(UUR)

VERBRUIK
(LITER/UUR)

BESPARING
(LITER)

(%)

BATTERY PACK*

3 X 15

23

2 X 360

720

46

4,7

3168

94

HYBRIDE HPP3040

40

30

2 X 360

720

101

13

8047

86

TRIME HYBRIDE CONTAINER

60

45

6 X 360

720

237

11,7

5651

67

HYBRIDE CONTAINER

60

58

6 X 360

720

245

8,8

4180

66

* Battery Pack is koppelbaar aan diverse aggregaten.

IN GRADATIES
We hebben de resultaten van vier door 1.2.3. Machineverhuur gemonitorde combinaties samengevat in het kader. De getallen spreken voor zich.
Als je daarbij de urenrapporten van deze machines ziet, zie je al snel waar de winst zit. In een
enkel geval draait de dieselmotor van een hybride
generatorset meer dan vier uur op een dag, maar
in de meeste gevallen beperkt het zich tot één à
twee uur en in sommige gevallen zelfs tot minder
dan een uur per dag. De batterijfunctie komt dan
goed tot uiting. Dat is dan de buffer die ervoor
zorgt dat de dieselmotor vraagafhankelijk energie
levert, waarbij hij altijd bij zijn optimale belasting
en toerental draait. Dat verklaart de grote besparing in dieselverbruik. Dit staat dan ook haaks op
de gedachte dat een hybride generatorset minder
efficiënt zou zijn. “Dat klopt als een generatorset
continu maximaal wordt belast”, zegt Perin. “Het
opladen van een batterij als tussenstation geeft
dan verliezen ten opzichte van direct leveren,
maar de praktijk is anders, zoals je ziet.”
Dat is de reden dat 1.2.3. Machineverhuur speciale setjes met zonnepanelen - desgewenst uitgebreid met windvanen - heeft laten ontwikkelen
voor tien- en twintigvoets containers. Die setjes
kunnen zo boven op een container-generatorset
worden gemonteerd. Voor wie helemaal groen
wil, heeft 1.2.3. Machineverhuur het 15kVA Volta-zonne-aggregaat en diverse batterij- en solarpakketten. Perin sluit af door te wijzen op de
losse batterijpakketten. “In de cumelasector is
zo’n batterijpakket vaak een prima oplossing
voor de bouwkeet. We zien in de praktijk dat daar
zonder bijladen een week op kan worden gedraaid. Dan in het weekeinde opladen en je kunt

weer een week vooruit. Een veel groenere oplossing dan een aggregaat dat continu staat te
draaien”, zegt Perin. Het eerste voorbeeld in de
tabel is zo’n batterijpakket.

MEER ELEKTRISCH MATERIEEL
Bobcat levert af-fabriek de elektrische 1,2-tons E10e-minigraafmachine. Inter-Techno voegt daar zelf de 15 kW sterke 2,1-tons E19e en
de 22 kW sterke 3,8-tons E3Z aan toe. Volgens het bedrijf zijn die uitgerust met relatief zware accupakketten, waarmee ze in Nederlandse
inzet wel een hele dag lang op een acculading kunnen werken. Dit
blijkt inmiddels uit de eigen monitoring van de machines. Inter-Techno
heeft voor komend seizoen van beide eigen typen nog eens twintig
exemplaren besteld. Het bedrijf wijst ook op het gebruik van de
schone Stage V-machines. “Ook hier is monitoring belangrijk”, zegt
Inter-Techno-directeur Bertus Boer. “De Stage V-machines zijn gevoelig voor de juiste belasting. Daarom leveren wij als Inter-Techno de
machine standaard met drie jaar lang IQ-voertuigmonitoring. Daarop
gebaseerd kunnen we de best passende machine adviseren.”
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