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Efficiënt elektrisch
			 opereren met Vario
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DE 700 VARIO ELECTRIC
VAN AGROMEC

Zoveel mogelijk de trekkerbeleving van de Fendt 700 behouden en toch een volledig elektrische
aandrijving met zo weinig mogelijk accumassa onder de motorkap is waarvoor Agromec heeft
gekozen. Na een lang inventarisatietraject kwam het bedrijf uit op het vervangen van de dieselmotor
door een elektromotor met batterijpakket plus een snel verwisselbare powerbox in de fronthef.
De 700 Vario Electric in wording was de grote verrassing op de jaarvergadering van de sectie
Grondverzet & Cultuurtechniek van Cumela Nederland bij Staad. Zoals je ziet, is hij inmiddels afgebouwd. Electric Construction Equipment (ECE),
een dochteronderneming van Staad, verzorgt voor
Agromec de ombouw van deze Fendt 700-serie.
Agromec-productmanager Coen Loeffen, die samen met technisch specialist Mart van der Valk
dit project trekt, is helder over de keuzes. “We
wilden een oplossing die we nu werkbaar kunnen
aanbieden en we wilden de beleving en de eigenschappen van de originele trekker zoveel mogelijk

behouden”, zegt hij. Dat waren twee harde uitgangspunten. In de samenwerking met de eerste
klanten, waaronder Van Wijlen in Sprang-Capelle
en Ploegam in Oss, kwamen deze eisen nadrukkelijk naar voren. Daarmee viel waterstof af. Loeffen
geeft aan dat er eventueel kan worden omgeschakeld op een waterstofoplossing of een ander type
accu (bijvoorbeeld solid state) zodra dit technisch
en economisch haalbaar is, zónder dat de trekker
compleet hoeft te worden afgeschreven.
Bij de elektrificering speelde Fendt zelf uiteraard
ook een rol. “Je pleegt een flinke ingreep, dus
daarover zijn we met de fabrikant in gesprek ge-

‘WAAROM JE
ELEKTRISCH MATERIEEL
EEN HALF ETMAAL AAN
EEN LAADPAAL ZETTEN,
TERWIJL JE MACHINE
INZETBAAR BEHOORT
TE ZIJN’
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weest. Fendt heeft zijn akkoord op onze ombouw
gegeven”, aldus Loeffen. Hij vult aan dat Fendt
deze ontwikkeling volgt en dat Cumela-leden
hierin een voorrekkerstrol kunnen vervullen.

VARIO ALS HART

‘ENERGIE MEENEMEN OP
BASIS VAN DE BEHOEFTE
IN PLAATS VAN ALLE
ZWARE EN DURE ACCU’S
VAST MONTEREN OP DE
TREKKER IS ONZE
FILOSOFIE’

Agromec heeft ervoor gekozen om de motor te
vervangen door een 150 kW elektromotor met
daarboven een 70 kWh-accupakket plus een 140
kW ECE-powerbox in de fronthef. De Vario-transmissie blijft zitten. Technisch specialist Van der
Valk, die als projectleider nauw betrokken is geweest bij de keuzes in het ontwerpproces, is daar
helder over. “De Vario is het hart van de
Fendt-trekker. Die stuurt de motor aan en vanuit
de Vario-bak worden ook de hydrauliek en de aftakas aangedreven. Dit hart weghalen zou vragen
om complexe veranderingen. Dat past niet bij
onze aanpak om zoveel mogelijk het bedieningsen rijgenot van de Fendt te handhaven.”
Hij wijst nog op een belangrijke factor. “Accu’s
zijn zwaar en duur. Elke kilowatt die je meeneemt,
wil je overbrengen op de wielen of de aftakas. De
Fendt Vario-transmissie is een zeer efficiënte
overbrenging, waarbij er maar één elektromotor
nodig is in plaats van meerdere verspreid over het
voertuig voor de wielen, aftakassen en hydrau-

Technisch specialist Van der Valk: “ECE heeft inmiddels
kennis en kunde opgebouwd in de offroadsector. Dat
voldoet aan onze wens dat de powerboxen beschikbaar,
getest, gecertificeerd en veilig zijn.”

liek. Zou je hier van afstappen, dan bouw je eigenlijk een nieuwe trekker, die zichzelf in alle
facetten opnieuw moet bewijzen.”
De elektromotor wordt bij het afremmen gebruikt
als dynamo om energie terug te winnen. “Dit is
uiteraard begrensd binnen de belastingsmogelijkheden”, zegt Van der Valk. Omdat de Fendt 700
Vario een frametrekker is, hoefde er verder niets
aan de trekker te worden gewijzigd. “In feite zou
je de dieselmotor zo weer kunnen inbouwen.”

SNEL WISSELEN
De Vario-transmissie laten zitten, verkleint de inbouwmogelijkheden van accupakketten. Dat
heeft Agromec getackeld met een snel verwisselbare 140 kWh powerbox in de fronthef. “Dit is in
de basis dezelfde unit als ECE ook voor de Doosan
Electric-machines gebruikt en ze zijn dus in principe uitwisselbaar“, vertelt Van der Valk. Hij geeft
aan dat er een fijne samenwerking is ontstaan
met ECE. “Dat bedrijf heeft inmiddels kennis en
kunde opgebouwd in de offroadsector en heeft
accupakketten die daarop afgestemd zijn. Dat
voldoet aan onze wens dat ze beschikbaar, getest, gecertificeerd en veilig zijn.”
Dat hoofdaccupakket kan met een (Volvo-)snelwissel in de fronthef zo worden opgepikt en dan
is het nog een kwestie van de stroomstekker
aansluiten. Dat moet in vijf minuten te doen zijn.
“Dat is onze vernieuwende werkwijze en wezenlijk anders dan tot op heden wordt toegepast bij
elektrische voertuigen. Daarom hebben we patent aangevraagd op de combinatie van een vast
accupakket en de verwisselbare powerbox”, zegt
Loeffen. Zo’n pakket weegt rond de twee ton. Ook
dat past in de filosofie van Agromec. De trekker is
zonder powerbox in de fronthef ongeveer net zo
zwaar als de originele Fendt 700. Met de powerbox in de fronthef is er nog vier ton over om binnen de veertien ton te blijven. “Dat is voldoende
voor onze gebruikers om er een flinke kipper
achter te hangen of iets zwaars in de hef”, aldus
Loeffen. “Daarnaast willen we ook dat accu’s veilig worden ingebouwd, met minimale elektromagnetische straling”, zegt Van der Valk.

ANDERE MANIER VAN WERKEN

Productmanager Coen Loeffen: “Agromec heeft niet
de intentie een nieuwe trekkerfabrikant te worden,
maar we willen onze klanten nu helpen om aan hun
duurzaamheidsambities te voldoen.”
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De praktische gedachte is dat de trekker op de
eigen interne accu ‘s morgens de volle powerbox
oppakt en dan aan het werk gaat. Als de powerbox leeg is, kun je met de interne accu weer een
nieuw energiepakket koppelen. De lege powerbox blijft achter aan de laadpaal (in vier uur weer
vol met een 30 kWh-lader of in één uur met een
120 kWh-snellader). Met het volle tweede energiepakket worden de werkzaamheden verlengd.
Op de interne accu kan zo’n anderhalf uur worden gewerkt met gereduceerd vermogen. Dat
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EERSTE GEBRUIKERS OVERTUIGD

Het hart van het systeem is de snel verwisselbare ECE 140 kW powerbox in de fronthef.
Kwestie van oppikken met de snelwissel en de stekker aansluiten.

De eerste overeenkomsten zullen op korte termijn worden gesloten
met Van Wijlen in Sprang-Capelle en met Ploegam in Oss, die hebben
meegedacht in dit traject. Bart van Wijlen en Chris Ploegmakers zijn
heel helder in hun argumentatie om dit traject in te gaan.
Bart van Wijlen. “We hebben met z’n allen een opgave om de klimaatdoelstellingen te halen. Wachten is geen optie, we moeten het
nu aanpakken met de middelen die er nu zijn. Daar gaan we mee aan
de slag. Dat is de manier om verder te komen als sector.”
Chris Ploegmakers: “Wij hebben opdrachtgevers die zero-uitstoot
wensen. Daar hebben we nu techniek voor nodig. Een passende trekker was nog niet beschikbaar, maar met deze hebben we de trekker
om aan die wensen te voldoen.”
Het Fendt 700 Vario-gevoel is gehandhaafd. Wel is er een schermpje voor het elektrisch
gedeelte bijgekomen.

‘DE VARIO WEGHALEN
PAST NIET IN DE
FILOSOFIE VAN
EENVOUD EN OM
ZOVEEL MOGELIJK
VAN DE FENDTBELEVING TE
HANDHAVEN’

moet volgens de ontwikkelaars genoeg zijn om
rondom de werkplek onder andere de powerbox
te verwisselen. Eventueel laad je de eigen accu in
de pauzes nog even bij. Aan het einde van de
werkdag kan de trekker, al dan niet samen met
een pakket in de fronthef, worden opgeladen. De
gebruiksduur van een powerbox wordt uiteraard
bepaald door de belasting van de trekker. “Gemiddeld gezien zal het grote pakket zo’n drieënhalf uur meegaan”, zegt Van der Valk. Hij wijst er
ook op dat je in de praktijk de trekker lang niet vol
belast. “Ook in het grondverzet rij je grote delen
van de tijd in flinke deellast en er zijn altijd
wachttijden waarop er geen energie wordt gevraagd. Ook win je energie terug bij het afremmen. Het is straks aan de gebruiker in het veld om
op een slimme en efficiënte manier met deze
trekker om te gaan.”

FINANCIËLE PLAATJE
Afhankelijk van de wensen kun je de Agromec
700 Vario Electric aanschaffen met twee powerboxen of drie voor wat rek overdag. Exacte prijzen
hebben we nog niet vernomen, maar reken maar
dat deze combinatie zo’n drieënhalve ton duurder wordt dan de standaard Fendt 700 Vario. “Dat
is een behoorlijke investering, die voornamelijk

De originele trekker is zoveel mogelijk intact gebleven, mede omdat het een frametrekker
is. Het frame hoefde voor de inbouw niet te worden aangepast.

wordt gedaan door bedrijven die willen investeren in duurzame technieken en zo extra meerwaarde genereren bij opdrachtgevers en
aanbestedingen”, aldus Loeffen. Hij geeft aan dat
de subsidiemogelijkheden die nu zijn opengesteld de kosten fors drukken. “Je kunt dan toch
zo’n € 175.000,- subsidie terugpakken”, zegt hij.
Loeffen sluit passend af: “Agromec heeft niet de
intentie een nieuwe trekkerfabrikant te worden,
maar we willen onze klanten wel helpen om aan
hun duurzaamheidsambities te voldoen.”
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