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ELEKTRISCHE HOOBY
E-TRONIC OP KOMST

Geen ombouw van een bestaande Hooby, maar een geheel nieuw ontworpen
elektrisch concept is waar Hobelman Halle op inzet bij de Hooby E-tronic. De
eerste machine is ontwikkeld op vraag van enkele klanten, Theo Klever BV in
Harmelen en de Van Berkel Groep in Schijndel. Als het traject dit jaar naar wens
verloopt, zullen de eerste exemplaren begin volgend jaar al worden uitgeleverd.

‘ELEKTROMOTOREN
MOETEN TOEREN
DRAAIEN VOOR EEN
OPTIMAAL RENDEMENT.
DAT MOET JE BENUTTEN’
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Aangekomen bij Hobelman in Halle wijst niets
op de komst van een elektrische variant van de
bekende Hooby-smalspoormachines voor het
slotenwerk en desgewenst bijkomende graafwerkzaamheden. Er staat geen prototype en
medewerkers zijn druk bezig met de bouw van
de bekende diesel-Hooby’s. Dat klopt, legt Marco
Hobelman ons even later uit als hij in het kantoor met de eerste computerbeelden op de proppen komt. De machine is op de tekentafel
nagenoeg klaar. Ook zijn de contacten gelegd

voor de vitale onderdelen en zit Hobelman tijdens ons bezoek eind maart in de afrondende
fase met het sluiten van de laatste deals voor het
elektrische gedeelte. Het concept blijft de bekende Hooby LC 90 met desgewenst Faunatronic
om ecologisch te maaikorven. Ook blijft de bekende onderwagen in aangepaste vorm, waarbij
de dieselmotor en de brandstoftank worden
vervangen door batterijen en elektrische aandrijving. Dat klinkt toch als ombouwen van een bestaande machine.
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GEEN CONCESSIES
Dat wijst Hobelman echter van de hand. Hij geeft
aan dat als je de dieselmotor simpelweg vervangt
door een elektromotor die de componenten (al
dan niet via een tussenbak) aandrijft, je concessies doet in rendement. “Je wilt zoveel mogelijk
uren kunnen maken op één batterijvulling. Elke
concessie daarin is ongewenst en daarom hebben wij de aandrijving nieuw ontworpen”, zegt
hij. Hij wijst daarbij op het verschil in karakteristieken. “Een elektromotor heeft heel veel wegrijkoppel, maar produceert dan erg veel hitte.
Elektromotoren moeten toeren draaien voor een
optimaal rendement. Dat moet je benutten”,
stelt hij vast. Dat is even anders dan de moderne
dieselmotoren, die juist het beste rendement
hebben bij lage motortoerentallen. “Je moet de
elektrische aandrijving dus afstemmen op de inzet”, weet Hobelman. Een belangrijke factor
daarin bij de Hooby vormt de aandrijving van de
rupsen. “Het rijden met een Hooby voor slotenwerk vergt circa vijftig procent van de tijd, dus dat
is relatief veel voor een rupsgraafmachine. Het is
dus zaak dit zo efficiënt mogelijk te doen. We
gaan dat daarom elektrisch doen”, zegt Hobelman. Hij geeft aan dat de rupsen individueel door
aparte elektromotoren worden aangedreven,
waarbij koppel en toerentallen zijn afgestemd op
de inzet en waarbij er zo weinig mogelijk tandwielen tussen de elektromotor en het sprocketwiel zitten. “Daar pakken we een belangrijke
efficiëntieslag ten opzichte van hydraulische

aandrijving van de rupsen”, vertelt de ondernemer. Hij gaat wel de aandrijving wat hoger zetten
door grotere sprocketwielen te monteren om de
mogelijke kans op schade door vochtintreding te
minimaliseren. “Het hoeft geen probleem te zijn,
maar het is bermwerk en we gaan voor goed.”

HYDRAULIEK BLIJFT
Hobelman gaat werken met een dubbel accupakket in de onderwagen. Er komt er één aan de
voorkant en één aan de achterkant. Daarbij gaat
de fabrikant werken met laagspanningsaccu’s die
voldoen aan hoge eisen ten aanzien van vochtbestendigheid. “We gaan werken met de meest
hoogwaardige accutechniek, die met een lage
spanning van circa 110 volt toch een capaciteit
van 90 kWh levert. Hobelman gaat de pakketten
zelf bouwen om ze naadloos te kunnen inpassen.
Daarbij zijn ze met afmetingen van circa 100 bij
60 bij 80 centimeter en een gewicht van zo’n 800
kilogram goed te hanteren en op een eenvoudige
aanhanger te plaatsen. “Dat is een must voor het
kunnen wisselen in het veld in de omstandigheden waarin er met de Hooby’s wordt gewerkt”,
weet Hobelman. Beide worden zo bevestigd dat
ze eenvoudig afneembaar zijn. Dat wil zeggen
dat je ze er met de giek af kunt pakken en op een
aanhanger kunt zetten. “Het is de bedoeling dat
er een oppikvoorziening aan het tweede giekdeel
komt, zodat je de accupakketten kunt verwisselen zonder dat je de maaikorf of graafbak/baggerbak hoeft af te zetten.”

‘WE GAAN WERKEN MET
ACCUPAKKETTEN MET
EEN LAGE SPANNING
VAN CIRCA 110 VOLT
MET EEN CAPACITEIT
VAN 90 KWH’

De accupakketten worden met een oppikvoorziening aan het tweede giekdeel gewisseld zonder dat de bak of korf hoeft te
worden afgezet.
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BEKENDE BOVENWAGEN

DE WEEK ROND

Hobelman gaat niet zo ver dat alles elektrisch
wordt. “Elektromotoren zijn geschikt voor het leveren van energie voor draaiende bewegingen”,
stelt hij vast. “Daarin is hydrauliek minder efficiënt. Hydrauliek gebruiken we voor lineaire bewegingen, zoals het in- en uitschuiven van cilinders,
want daar werkt hydrauliek wel efficiënt. Dit vervangen door ingewikkelde oplossingen met
wormwielen en elektromotoren zien we dus niet
zitten”, zegt de ondernemer. Mede daarom handhaaft Hobelman de bovenbouw met de bekende
Hooby-gieken met hydraulische cilinders. Daarin
speelt ook mee dat het naar boven brengen van
de elektrische energie lastig is. Het is niet eenvoudig om die benodigde energie via sleepringen
in de draaikrans veilig en efficiënt naar de bovenwagen te brengen. Hobelman verwacht dat het
integreren van de elektrische aandrijving relatief
eenvoudig te combineren is met de Faunatronic-machinebesturing, omdat de Hooby al is uitgerust met volledig elektrische aansturing via de
bediening. “Daarin hebben we een voorsprong
op oplossingen die met elektro-hydraulische aansturing werken”, zegt hij. De hydraulisch aangedreven draaikrans blijft voorlopig wel. “Het zou
mooi zijn om dat elektrisch te doen, maar is nu te
lastig te realiseren vanuit de onderwagen. Dat is
mogelijk iets voor later.”

Hobelman gaat ervan uit dat je bij normale inzet
van een Hooby in combinatie met de verschillende elektromotoren rond de zes uur kunt werken op één accu. “Dan kun je aan het eind van de
dag een lege batterij omwisselen en dan is de
tweede nog deels geladen. Theoretisch kun je zo
met telkens aan het eind van de dag een pakket
wisselen nagenoeg de week doorwerken zonder
tussentijds opladen”, aldus Hobelman. Hij geeft
aan dat je bij zwaar sloten schonen met brede
maaikorf waarschijnlijk dan één keer per week
tussendoor moet wisselen. Dat is volgens hem te
overzien. In dit concept kun je met twee accu’s
toe, maar dan moet je de lege ‘s avonds meenemen en de volgende ochtend weer plaatsen. “We
verwachten dat de meeste klanten naar drie accupakketten toe gaan”, zegt Hobelman.

‘ELEKTROMOTOREN ZIJN GESCHIKT
VOOR DRAAIENDE BEWEGINGEN,
NIET VOOR LINEAIRE BEWEGINGEN
ZOALS HET UITSCHUIVEN VAN
CILINDERS’

AL VERKOCHT

VERHOOGDE HOOBY LC 90
De productie van de gewone Hooby’s gaat onverminderd door. Ook
daar worden op wens nieuwe zaken ontwikkeld. Een mooi voorbeeld
is deze verhoogde Hooby voor Gebr. Fridsma BV in Uithoorn. Deze LC
90 met Stage V-motor heeft achttien centimeter extra bodemvrijheid gekregen door een aangepast rupsonderstel met verlengd rijwerk. In feite is het frame met het loopwiel en de sprocket verlaagd.
De machine is buitenwerks 1,60 meter breed en heeft inclusief verlenggiek een bereik van 8,80 meter. De machine heeft verder een
Hobelman-maaikorf met draaigiek, een beweegbaar contragewicht
en Faunatronic. Fridsma wilde graag dit onderstel, omdat hij veel
werkt op zachte veengronden.
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Hobelman heeft tijdens ons bezoek de eerste
twee Hooby E-tronics al verkocht. Cumelabedrijf
Theo Klever BV in Harmelen was de eerste die bij
Hobelman aanklopte. Hij gaat deze machine inzetten bij infrawerkzaamheden. De van Berkel
Groep in Schijndel sloot snel aan en de derde offerte is nagenoeg rond. “We gaan ervan uit dat
deze machines voor het maaiseizoen van volgend
jaar maart worden geleverd”, zegt Hobelman.
“Daar hebben we nu onze handen vol aan”, zegt
hij. Er zijn ook plannen om deze techniek door te
trekken naar de mobiele Hooby’s, maar dat zal na
de testperiode van deze rupsmachines zijn. Prijsindicaties afgeven vindt Hobelman gezien de
huidige onzekere prijsontwikkelingen lastig.
“Ga er ruwweg van uit dat zo’n pakket rond de
€ 75.000,- gaat kosten en dat de meerprijs van
een elektrische Hooby met twee batterijpakketten ten opzichte van de bekende dieselvariant
boven de twee ton uit gaat komen”, schetst hij
het prijskaartje. Met die mededeling nemen we
afscheid. Niet alleen in het grondverzet, maar ook
in het berm- en slotenonderhoud wordt hiermee
weer een belangrijke stap gezet in de verduurzaming van de werkzaamheden.

