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Werken met een
elektrische machine
moet je leren
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VOLVO BREIDT AANBOD
ELEKTRISCH MATERIEEL UIT

Al sinds 2020 heeft Volvo een aantal elektrische minigraafmachines in de prijslijst. Die krijgen
dit jaar al een update en de serie wordt ook uitgebreid. De aantallen zijn nog niet groot, maar
verdubbelen bijna elk jaar. Daarom wil Volvo niet alleen bij de mini’s opschalen, maar wordt in
Noorwegen ook een nulserie van een rupsgraafmachine geïntroduceerd.

‘HET BESPAREN VAN
ENERGIE STAAT BIJ
DE ONTWIKKELING
VOOROP OM ZO LANG
MOGELIJK MET EEN
BATTERIJLADING TE
KUNNEN WERKEN’
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Dat de belangstelling voor elektrische machines
groeit, was te merken op de Volvo Days in Zweden, maar ook tijdens de open dagen van importeur SMT. Steeds meer mensen willen toch wel
eens proberen hoe het is om met zo’n machine te
draaien. Bij SMT kon dat natuurlijk gewoon binnen in de hal, want ja, elektrisch, dus je kunt er
overal mee werken.
Wie op de kraan gaat zitten, moet net als bij een
elektrische auto wennen aan het ontbreken van
motorgeluid als de machine niet wordt gebruikt.
Pas bij het bedienen van de joystick slaat de elektromotor aan en heb je direct het maximaal vermogen. Ook dat is een voordeel van elektrisch, zo
blijkt vooral als je op de minishovel aan het werk
gaat. Je kunt de bak zo in een hoop duwen en de
machine regelt automatisch dat je met maximale
kracht de bak kunt vullen. Vergelijkbaar is het op

de minikraan. Even de joysticks beroeren en je
kunt de bak de juiste kant op bewegen. Het is in
feite het ultieme start-stopsysteem om energie
te besparen.
Juist dat besparen van energie staat nu bij het
ontwerp en de doorontwikkeling voorop om zo
lang mogelijk met een batterijlading te kunnen
werken. Om dat te realiseren, wordt het hydraulisch systeem nu opnieuw ontworpen. Daarin
wordt gekeken naar de optimale benutting van
de elektriciteit en de aansturing van de hydrauliek. Het lijkt er vooral naar toe te gaan dat er veel
meer per cilinder wordt gestuurd, aangestuurd
door een elektrische stroom vanaf de joystick. De
eerste resultaten daarvan zijn te vinden in de
nieuwe graafmachine, die komend najaar in
Noorwegen wordt getest (zie kader).
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NIEUWE MINIGRAVER
Bij de elektrische graafmachines breidt Volvo het
aanbod naar beneden uit met de EC18 en de
ECR18. Dit is een 1,8-tons machine met een
maximale breedte van één meter. Daarmee komt
er een machine die door gewone deuren naar
binnen kan, wat zeker bij elektrische machines
belangrijk is. Doordat de machine wat lichter is,
kan er met deze machine wat langer worden
gewerkt met dezelfde accu. Voor het overige
verschilt deze machine nauwelijks van de gewone dieseluitvoering. Er is een snellaadaansluiting aanwezig, waarmee het mogelijk is de
machine in een uur op te laden. Buiten werkuren
kun je hem ook met de gewone aansluiting opladen. Dan heb je daarvoor ongeveer acht tot tien
uur nodig.

‘MACHINISTEN MOETEN ERAAN WENNEN
OM ELK MOMENT DAT ZE STIL STAAN
VOOR KOFFIE OF LUNCH DE MACHINE
AAN DE LADER TE HANGEN’

Wat volgens de mensen van Volvo vooral belangrijk is, is dat machinisten eraan wennen om elk
moment dat ze stil staan voor koffie of lunch de
machine aan de lader te hangen. “We merken dat
dit in het begin een van de lastigste dingen is.
Machinisten zijn dat niet gewend, dus dat moet
echt in hun systeem komen”, aldus een Volvo-woordvoerder. Dat advies past volgens hem
bij elke elektrische machine en dus ook bij de
nieuwe minishovels. Ook deze hebben een update gekregen. Met de L20 is er een hele nieuwe
4,5-tons machine. Beide nieuwe modellen hebben een parallel-hefframe, omdat dit volgens
Volvo beter past bij deze gewichtsklasse en het
werken met elektrische aandrijving. Het is een
eerste stap om de elektriciteit en hydrauliek optimaal te combineren. Bij normaal gebruik kan
deze machine tot ongeveer zes uur werken,
claimt Volvo. Met een snellader is de batterij in
twee tot tweeënhalf uur helemaal vol. Ook hier
geldt dat je door in elke pauze even bij te laden
gemakkelijk een achturige werkdag kunt maken.
Hoewel de elektrisch machines nog fors duurder
zijn dan de gewone uitvoering - reken op ongeveer twee keer zo duur - is het werken met deze
machine volgens Volvo inmiddels goedkoper dan

met een dieseluitvoering. Vooral door de hoge
dieselprijs is de kostprijs per uur, dus inclusief afschrijving, onderhoud en brandstof, nu lager dan
die van een gewone machine. Geen wonder dus
dat er veel vraag is naar deze modellen.

ELEKTRISCHE GRAAFMACHINE
NAAR NOORWEGEN
In Noorwegen start Volvo met een grootschalige test van de elektrische EC 230E. Het prototype was ook te zien op de Volvo Days. Deze
machine is gebouwd met veel elementen die ook in de succesvolle
elektrische trucks van Volvo te vinden zijn. Dat is ook het uitgangspunt van de hele ontwikkeling van elektrische machines bij Volvo.
Door overal gebruik te maken van dezelfde componenten, zoals
elektromotoren, batterijen en opladers, is er niet alleen veel synergievoordeel te behalen, maar bouwt Volvo ook heel snel de kennis
uit, omdat machines onder zeer veel verschillende omstandigheden
worden ingezet. Volvo profiteert hier duidelijk van het feit dat het
zowel vrachtwagen- als graafmachineproducent is.
In de nieuwe machine is de hydrauliek volledig aangepast aan het
gebruik van elektrisch aangedreven pompen. Voor elk onderdeel is er
een aparte pomp en een elektrische bediening van het hydraulische
ventiel. De aansturing daarvan gebeurt rechtstreeks vanaf de
joystick.
Voor het opladen in het veld gaat Volvo experimenteren met een
grote container vol met batterijen. Hierin zit ongeveer anderhalf keer
de lading van een machine. Staat deze op een locatie, dan kan hij ook
dienst doen als alternatief voor een aggregaat, want je kunt er allerlei elektrische apparaten op aansluiten. Voor de koeling van de batterijbox is er ook een airco aan boord. Er is een snellaadaansluiting,
zodat je een graafmachine in ongeveer negentig minuten grotendeels bij kunt laden. Met een volle batterij is de verwachte werktijd
van de machine vier tot vijf uur. Met laden tijdens de pauzes zou je
dan bijna een volle dag moeten kunnen werken zonder extra laadtijd. De eerste machines uit deze serie gaan komend jaar draaien in
Noorwegen. Voor dat land is gekozen omdat hier ook veel vraag is
naar elektrische machines. Doorstaan de machines de test hier goed,
dan komen ze daarna ook beschikbaar voor de rest van Europa.
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