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SAMENVATTING/CONLUSIES 

 
Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de ontwikkeling van elektrische toepassingen 
bij mobiele werktuigen (“Non Road Mobile Machinery”, NRMM). Het onderzoek in opdracht van RWS GPO 
uitgevoerd en valt binnen het kader van Green Deal Het Nieuwe Draaien.  
 
Doel van de Green Deal het Nieuwe Draaien is om de emissies van de mobiele werktuigen in de bouw en 
de landbouw te verlagen. Die zijn aanzienlijk: de sector zorgt voor 8% van de CO2-uitstoot, 12% van de 
NOx-uitstoot en 8% van de fijnstofemissies. Eén van de maatregelen uit dat rapport vraagt om verdere 
verdieping: de elektrificatie van mobiele werktuigen. 
 
Elektromotoren produceren geen CO2, NOx en fijnstof; wanneer voor het opladen gebruik wordt gemaakt 
van groene stroom zijn de netto-emissies slechts een fractie van die van verbrandingsmotoren. Het 
gunstige effect wordt nog versterkt door de hogere brandstofefficiëntie: bij dieselmotoren gaat circa 60 tot 
70% van de energie verloren aan warmte, bij elektromotoren is dit slechts 10 tot 20% . De inzet van 
elektrische mobiele werktuigen kan dus een significante bijdrage leveren aan de doelstellingen om de 
emissies te reduceren. 
 
Dit onderzoek gaat in op de mogelijkheden voor de transitie van diesel naar elektrisch. Hoe kunnen de 
kansen worden benut? Wat zijn de technisch en financiële barrières? En welke (milieu)winst levert het op? 
 
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn: 
 
1) Elektrische mobiele werktuigen zijn zowel uit milieuoogpunt als uit financiële overwegingen een 
aantrekkelijk alternatief voor fossiel aangedreven apparatuur 

Elektrisch hybride mobiele werktuigen leveren significante brandstofbesparingen op  
Elektrisch hybride systemen zijn toegepast op de graafmachines van de merken Kobelco, Hitachi, 
Komatsu en Hyundai. Het zijn zogenaamde retrofit systemen, waar bijvoorbeeld de hydraulische 
zwenkmotor vervangen is door een elektrische. Dergelijke systemen hebben een 
brandstofbesparing van 15% - 30%. De kostenreductie inclusief MIA-subsidie is circa 7%. Volvo 
werkt aan complete re-design, bijvoorbeeld de Volvo LX1 wiellader van 23,5 ton. Een praktijktest in 
6 maanden met deze Volvo leverde een brandstofbesparing van 50% op. 

 
Elektrische mobiele werktuigen met voedingskabel aan het elektriciteitsnet hebben 30-50% lagere 
operationele kosten en 50-90% lagere CO2eq emissie 
Systemen met een voedingskabel zijn beperkt mobiel en alleen geschikt bij permanente of 
semipermanente opstelling. Die situaties doen zich voor bij grote projecten bijvoorbeeld bij 
overslag van schip naar wal, bij hydraulisch (buizen)transport of bronpompen. De milieuwinst is 
groot: met grijze stroom wordt 50% CO2eq emissiereductie gehaald, met groene stroom is de 
emissiereductie 90%. Uit praktijkervaring van Sennebogen blijkt een operationele kostenreductie 
tot 50% mogelijk. Een kostencalculatie van de Duitse firma die graafmachines ombouwt, berekent 
een circa 30% kostenreductie. Vanwege de benodigde middenspanning zijn de aansluitkosten 
hoog. Dat type aansluiting wordt na ruim 1,5 jaar rendabel. Op werktuigen met een voedingskabel 
is MIA-Vamil subsidie verkrijgbaar. 
Elektrificatie door middel van voedingskabel wordt snel terzijde geschoven als niet praktisch. Deze 
techniek heeft echter grote potentiële financiële en milieutechnische voordelen..  
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Theoretisch is het mogelijk een graafmachine van 23 ton uit te rusten met Li-ion accu’s voor de 
gehele energievoorziening 
Voor een 23 ton graafmachine is 0,8 m3 ruimte en 1,7 ton aan Li-ion accu’s nodig. Het pakket heeft 
een energiecapaciteit van 374 kWh (het grootste Tesla accupakket is 100 kWh). Met een 
laagspanning aansluiting van 3x63A is de laadtijd circa 10 uur. Een Li-ion accu levert ten opzichte 
van het voedingskabelsysteem een iets betere milieuprestatie. Ten opzichte van diesel heeft een 
Li-ion systeem 62% lagere CO2eq emissie bij grijze stroom (gehele keten) en 92% bij groene 
stroom. 

 
2) De kosten (TCO) van elektrische apparatuur zijn altijd lager dan de kosten van 
dieselaangedreven apparatuur 

Zowel hybride machines als apparatuur met een netaansluiting besparen (tien)duizenden euro’s 
per jaar. 
Het jaarlijks voordeel van een middelzware hybride mobiele kraan (23 ton) ten opzicht van de 
dieselvariant bedraagt 5-10%. Zware graafmachines met een voedingskabel besparen 40-50% op 
de jaarlijkse kosten. 
 
Een Li-ion accupakket is rendabel bij de huidige accuprijzen van ca. 200 $/kWh  
Er is een analyse gemaakt voor een Li-ion pakket in de Kramer 5055e. De terugverdientijd is sterk 
afhankelijk van de prijs van het accupakket. Bij 200 $/kWh (het huidige gemiddelde prijsniveau 
volgens Bloomberg Technology) is de terugverdientijd ruim 5 jaar. Dat is een reële 
terugverdientijd. Naarmate de accuprijs verder daalt neemt ook de terugverdientijd af.   
 
Loodzuuraccu’s zijn rendabel bij toepassing in kleinere werktuigen  
De energiedichtheid van loodzuuraccu’s is relatief laag. In een 23 ton 100 kW graafmachine is een 
accupakket nodig met een relatief zeer groot volume (circa 4 m3) en zeer groot gewicht (10 ton) 
waardoor dit type accu’s ongeschikt is voor toepassing in groot materieel. Loodzuuraccu’s zijn wel 
geschikt voor kleinere machines zoals de wiellader (vermogen < 15 kW) Kramer 5055e; 
toepassing in dit type werktuigen leidt tot circa 25% lagere operationele kosten.  

 
3) De milieubelasting van elektrische machines ligt enkele tientallen procenten lager dan die van 
dieselaangedreven apparatuur  

Zowel materieel met een voedingskabel als vol-elektrische apparatuur met een accupakket 
presteert over de gehele levenscyclus aanmerkelijk beter dan een diesel-werktuig; de MKI 
(MilieuKostenIndicator) is 50-70% lager. Het gebruik van groene stroom versterkt dit effect met 
nog eens 15-20% ten opzichte van grijze stroom.   
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1. INLEIDING 

Doel van de in 2016 afgesloten Green Deal het Nieuwe Draaien is om de emissies van de mobiele 
werktuigen in de bouw en de landbouw (“Non Road Mobile Machinery”, NRMM) te verlagen. De emissies 
zijn aanzienlijk: de sector zorgt voor 8% van de CO2-uitstoot, 12% van de NOx-uitstoot en 8% van de 
fijnstofemissies. In maart 2017 verscheen in opdracht van RWS het rapport Inkoopcriteria ten behoeve van 
Green Deal het Nieuwe Draaien [1]. In het rapport zijn maatregelen opgenomen om de inzet van 
emissiearme mobiele werktuigen te bevorderen met specifieke inkoopcriteria. Eén van de maatregelen uit 
dat rapport vraagt om verdere verdieping: de elektrificatie van mobiele werktuigen. 
 
Elektromotoren produceren geen CO2, NOx en fijnstof; wanneer voor het opladen gebruik wordt gemaakt 
van groene stroom zijn de netto-emissies slechts een fractie van die van verbrandingsmotoren. Dit effect 
wordt nog versterkt door de hogere brandstofefficiëntie: bij dieselmotoren gaat circa 60 tot 70% van de 
energie verloren aan warmte, bij elektromotoren is dit slechts 10 tot 20% . De inzet van elektrische mobiele 
werktuigen kan dus een significante bijdrage leveren aan de doelstellingen om de emissies te reduceren. 
 
Elektrificatie kent nog meer voordelen: de onderhoudskosten van elektromotoren zijn laag. Er is ook 
minder sprake van slijtage en een elektromotor verbruikt geen olie of ad-blue. Daar komt bij dat het huidige 
fossiel aangedreven werktuigenpark voor aanmerkelijke geluidsoverlast zorgt. Om de hinder voor 
omwonenden te beperken worden werkzaamheden in de buurt van bebouwde omgeving nu alleen 
overdag uitgevoerd; met elektrische machines is stiller te werken en worden de tijdvensters voor het werk 
verruimd. Projecten kunnen sneller worden uitgevoerd en met minder hinder voor de omgeving.  
 
De hier beschreven voordelen voor elektrisch aangedreven mobiele werktuigen dragen bij aan de 
doelstellingen van de Green Deal. Dit onderzoek gaat in op de mogelijkheden voor de transitie van diesel 
naar elektrisch. Hoe kunnen de kansen benut worden? Wat zijn de technisch en financiële barrières? En 
welke milieuwinst levert het op? 

 
1.1. Onderzoeksvraag 

In deze studie wordt de ontwikkeling van elektrische mobiele werktuigen onderzocht. De 
onderzoeksvragen in deze studie zijn: 
 

• Wat is de technische voortgang op het gebied van elektrische mobiele werktuigen en wat zijn de 
belangrijkste technische knelpunten? 

• Wat zijn de operationele voor- en nadelen? 
• Wat zijn de financiële consequenties voor de overgang op elektrische mobiele werktuigen? 

 
1.2. Aanpak onderzoek 

Het onderzoek bestaat uit een inventarisatie van de ontwikkeling van elektrificatie van (mobiele) 
grondwerktuigen. Daarbij is het volgende onderzocht: 
 

• De huidige beschikbaarheid van elektrische mobiele werktuigen 
• Een beschrijving van de ontwikkeling van elektrische mobiele werktuigen 
• Een kosten-batenanalyse van elektrische versus diesel aangedreven grondwerktuigen 
• Milieuprestaties van elektrische versus diesel aangedreven grondwerktuigen 
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Het onderzoek is uitgevoerd door middel van literatuurstudie en interviews met marktpartijen. Hierbij 
vormden de machines die in de GWW-sector worden ingezet het uitgangspunt; specifieke 
landbouwwerktuigen zijn niet in het onderzoek betrokken.  
 
In onderstaande tabel is een lijst opgenomen van personen met wie contact is geweest met betrekking tot 
het onderzoek.  
 

Tabel 1 Geïnterviewde personen 
Organisatie Persoon Wijze van interview Toelichting 
BIA Benelux Dhr. Kertil Telefonisch Leverancier Komatsu 
Bobcat zuid 
Nederland 

Dhr. Ketelaars Telefonisch Leverancier Bobcat 

Collé Rental & Sales Dhr. Fransen Bedrijfsbezoek Verhuurder, leverancier o.a 
elektrische Kramer werktuigen 

Hanenberg Materieel  Dhr. van de Hanenberg Bedrijfsbezoek Producent de elektrische Sherpa 
miniloaders 

Hans van Driel Dhr. Plomp Telefonisch Leverancier Terex 
Pon Power en Pon 
Equipment 

Dhr. Wink Telefonisch Leverancier Catepillar machines 

Rutte Wegenbouw   Bedrijfsbezoek Aannemer, gebruiker van elektrische 
Kramer 5055e 

SMT Netherlands Dhr. Van der Stege Telefonisch Volvo Construction Equipment 
SMT Netherlands Dhr. Bossinade Telefonisch Leverancier Sennebogen 
Staad  Dhr.  Telefonisch Leverancier Doosan 
Van der Spek Dhr. Jacques Telefonisch Leverancier Hyundai 
Wynmalen & 
Hausmann 

Dhr. In het Zand Telefonisch Leverancier Liebherr 

Mörtlbauer 
Baumaschinen 
Vertriebs GmbH 

Dhr. Mörtlbauer Telefonisch / email Ombouw van diesel naar elektrisch 

 
 
1.3. Opbouw rapport 

Het rapport is als volgt opgebouwd: 
• In hoofdstuk 2 worden de verschillende technische ontwikkelingen van elektrische aandrijving van 

mobiele werktuigen beschreven. 
• In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan over de verschillende aspecten van accutechnieken. 
• Hoofdstuk 4 bevat een analyse van de financiële aspecten van het overschakelen van fossiel op 

elektrisch aangedreven mobiele werktuigen. 
• Hoofstuk 5 bevat een analyse van de milieuprestaties van fossiel versus elektrisch aangedreven 

mobiele werktuigen. 
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2. TECHNISCHE ONTWIKKELING ELEKTRISCHE MOBIELE WERKTUIGEN 

Mobiele (grond)werktuigen vervullen de volgende functies: 
- rijden; de machine moet zichzelf kunnen verplaatsen; 
- zwenken, draaien: de machine moet de laad-, til- of graafarm in positie kunnen brengen; 
- tillen, graven, verplaatsen, verdichten: de eigenlijke beweging waarvoor de machine wordt 

gebruikt.  
Er is sprake van arbeid in het horizontale en verticale vlak. Voor het verrichten van de gevraagde arbeid is 
energie nodig. Deze kan worden geleverd door een verbrandingsmotor, een elektrische motor of een 
combinatie daarvan. In dit hoofdstuk worden de verschillende aandrijftechnieken beschreven die (geheel of 
gedeeltelijk) gebruik maken van elektriciteit.  
 

Tabel 2 Overzicht mobiele werktuigen 
Activiteit Mobiele en vaste werktuigen 
Wegenbouw Asfalteermachine, asfaltfrees, sproeiwagen, veegmachine, wals, 

wegmarkeringmachine, landbouwwerktuigen ingezet voor 
wegenbouw 

Betonbouw Betonpompen, sloopwerktuigen, hei- en boorstellingen, damwand 
zetten en trekken 

Grondverzet  Grader, dumper, bulldozer, dragline, graafmachine, wals, 
wiellader, hydraulisch transport, tractor 

Aggregaat  Tbv conditioneren (stralen etc), bronpompen, elektriciteit op 
bouwplaats 

  

 
 
2.1. Elektrisch hybride systemen technieken in mobiele werktuigen 

Diverse fabrikanten van mobiele werktuigen zijn bezig met de ontwikkeling van elektrisch hybride 
aandrijving1. Er zijn verschillende systemen, zo wordt in bepaalde gevallen een dieselaggregaat met 
accu’s geplaatst. De accu zorgt voor de aandrijving van specifieke bewegingen zoals bijvoorbeeld het 
zwenken (draaien) bij een graafmachine. De combinatie levert zowel brandstofbesparing als 
efficiëntiewinst op: de machine gaat er in snelheid op vooruit. In Tabel 3 staan de belangrijkste huidige 
voorbeelden genoemd.  
 

Tabel 3 Overzicht mobiele werktuigen met elektrisch hybride aandrijving 
Merk / type Klasse Systeem Geclaimde 

reducties 
Werking van het systeem 

Kobelco 
SK210HLC-
10 

124 kW 
 
22-23 ton rups 
graafmachine 

Extra generator 
(naast dieselmotor) 
en Li-ion accu’s. 
Voor aandrijving 
elektrische 
zwenkmotor, en 
elektrische 
ondersteuning aan 
hydraulische pomp 
voor 
graafwerkzaamhed
en. 

Lager overall 
brandstof 
gebruik van 
12,3% (in H 
mode) 
 
14,2% 
verhoging van 
productie 

 

                                                      
1 Er zijn ook hydraulisch hybride systemen op de markt, bijvoorbeeld van de fabrikanten Caterpillar en Doosan. Daarbij wordt 
kinetische energie van een neergaande beweging van de giek geaccumuleerd in het hydraulisch systeem. Dat wordt weer gebruikt bij 
de opgaande beweging. Deze systemen dragen bij aan een lager brandstofverbruik en emissiereductie, maar zijn in deze studie niet 
beschouwd. 
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Merk / type Klasse Systeem Geclaimde 
reducties 

Werking van het systeem 

Komatsu 
HB215LC-2 / 
3 

100 kW 
 
22-23 ton rups 
graafmachine 

Elektrische 
zwenkmotor, met 
energie 
terugwinning bij 
afremmen. 
Elektrische 
ondersteuning aan 
hydraulische pomp 
voor graaf-
werkzaamheden. 

Voor de 
HB215LC-2: 4 
liter per uur in 
doorlopende 
praktijktest 
van 2 jaar 
 
Voor de 
HB215LC-3: 
6,5 liter per 
uur (opgave 
producent) 

 

Hitachi 
ZH210LC-5B 

122 kW 
 
22-23 ton rups 
graafmachine 

De zwenkmotor 
kan met elektrische 
en hydraulische 
motoren worden 
gebruikt. De 
elektrische 
zwenkmotor 
genereert 
elektriciteit tijdens 
het gebruik van de 
zwenkrem, slaat 
deze op en 
ondersteunt daarna 
de hydraulische 
motor bij het 
accelereren. 

Opgave 
producent 
30% 
brandstof-
besparing 

 

VOLVO LX1 Wiellader 23,5 
ton  
 

Aandrijfsystemen 
voor rijden, draaien 
en liften zijn 
losgekoppeld en 
individueel 
geoptimaliseerd. 
De wielen en 
hydraulische 
pompen worden 
elektrisch 
aangedreven. 
Daardoor volstaat 
een 3,5 liter 
dieselmotor ipv 13 
liter  

50% reductie 
in 6 maanden 
praktijktest.  

 

Hyundai 
R220-LC Hi-
POSS 

Proto-type in 
2013 / 2014 

Electrische 
zwenkmotor, met 
energie 
terugwinning bij 
afremmen. 
Elektrische 
ondersteuning aan 
hydraulische pomp 
voor graaf-
werkzaamheden. 

20% en meer 
brandstof-
besparing 

 

 
De fabrikanten van de elektrisch hybride systemen zetten voornamelijk in op het elektrisch maken van de 
zwenkmotor. Dat levert twee voordelen op: 

1. De directe elektrische aandrijving heeft een hoger rendement dan hydraulische aandrijving. In een 
hydraulisch systeem gaat ca. 10 tot 20% verloren.  

2. Het terugwinnen van kinetische energie (van het draaien) in elektrische energie is eenvoudiger en 
goedkoper dan die energie terugwinnen in een hydraulisch systeem.  
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Uit de afgenomen interviews bleek dat de hybride systemen voornamelijk in Nederland in de belangstelling 
staan. De firma Staad, importeur van Doosan machines meldt dat in 2010 een hydraulisch hybride 
oplossing is gelanceerd, maar dat de productie is gestopt vanwege gebrek aan vraag wereldwijd. Op 
speciaal verzoek uit Nederland is het systeem weer opgenomen en als optie te verkrijgen. Er zijn twee 
redenen waarom de hybride mobiele werktuigen populair zijn in Nederland: 
 

1. De vermelding als maatregel in de maatregelenlijst van de CO2 prestatieladder: “Het bedrijf kan 
aantonen dat het minimaal één mobiel werktuig in gebruik heeft dat gebaseerd is op hybride of full 
electric technologie, waarbij het bedrijf kan aantonen dat deze machine minder CO2-emissies 
uitstoot dan een gelijksoortige conventionele machine.” 

2. De MIA-VAMIL-subsidie, indien het werktuig vermeld staat op de Positieve lijst F 3410 - Elektrisch 
of hybride aangedreven mobiele machine (26 sept 2017).  

 
In de recente positieve lijst van de MIA-Vamil subsidie is een aanscherping op de accutechniek ingevoegd: 
de accu dient een Li-ion-accu te zijn. Daarmee zijn de hybride systemen met loodzuuroplossing minder 
aantrekkelijk geworden. De importeur van Komatsu gaf aan dat dit direct een daling van het aantal 
verkochte hybride systemen tot gevolg had. Daarmee is duidelijk dat de subsidieprikkel belangrijk is, 
ondanks de brandstofbesparing. 
 
De firma BIA BV, importeur van Komatsu meldt dat de inzet van hybride machines het meest tot zijn recht 
komt als er veel gezwenkt moet worden. “Bij rechte gleuven graven heeft een hybride machine een veel 
kleinere brandstofbesparing”, aldus de heer Kertil.  
 
De hybride systemen dragen bij aan een lager brandstofverbruik en daarmee lagere emissies tijdens de 
gebruiksfase. Sommige claims zijn fors te noemen.  
 
2.2. Volledig elektrisch aangedreven mobiele werktuigen met accu 

De eerste volledig elektrisch (hierna: vol-elektrisch) aangedreven mobiele werktuigen zijn recent op de 
markt gekomen. Het betreft voornamelijk werktuigen in de kleinere tonnage klassen. Sommige werktuigen 
zijn nog prototypes. In Tabel 4 staat een opsomming van het huidige aanbod en prototypes (mobiele 
werktuigen exclusief grasmaaiers, verreikers, hoogwerkers, staatvegers en vorkheftrucks).  
 

Tabel 4 Overzicht vol-elektrisch aangedreven mobiele werktuigen 
Merk / type Klasse Systeem Geclaimde voordelen  

Kramer 
5055e 

Wiellader 4 ton 
15kW 

Dieselmotor is vervangen door 
een elektromotor die aan de 
(bestaande) hydraulische 
pomp is gekoppeld 
(zogenaamde retrofit) 
 
De accu is geplaatst in de 
ruimte van de motor van het 
type loodzuur of AGM. 
 
Tot 4,5-5 uur netto werktijd op 
volledige lading 

Lagere CO2 emissie (maar 
geen berekening) 
Geen PM10 emissie tijdens het 
gebruik 
Lagere geluidsemissie 
Geschikt voor gebruik binnen 
Kostenbesparing 
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Merk / type Klasse Systeem Geclaimde voordelen  

Sherpa 
100eco 

Miniloader 0,7 ton 
1,5 kW 
 

Dieselmotor is vervangen door 
een elektromotor die aan de 
(bestaande) hydraulische 
pomp is gekoppeld.  
 
Accu van type loodzuur 

Onbeperkte toegang in 
gebouwen 
 
Bespaar ca. € 20,- per dag aan 
brandstofkosten 

 

Volvo EX2 
proof of 
concept 

Rupsgraafmachine 
 
Accu’s 38KWh 
 

Volledig nieuw ontwerp. Maakt 
gebruik van Li-ion accu’s. 
Elektrisch mechanische 
aandrijving met tandheugels 
vervangt hydrauliek. 

10x meer efficiënt 
 
Geen hydraulische verliezen 
(bij hydrauliek is het verliest ca. 
10%) 
 
Geen fijnstof en CO2 emissies 
tijdens gebruik 
 
Onderhoudsarm 

 

Volvo HX1 Wiellader 6 ton  
 
15 ton 
laadcapaciteit 
 
 

Voll-elektrisch / Li-ion accu 
 
Autonome besturing 
 
Voor een grotere (50 ton) 
capaciteit is 15 ton aan 
accugewicht nodig  
 

Meerdere kleinere wielladers 
kunnen de logistiek 
optimaliseren. Bijv. door directe 
lading van crusher.  

 

RPS 
Roadprinter 
Eco 

Bestratings-
machine 

De RoadPrinter is een machine 
waarmee de hele straat met 
een breedte van 1 tot 7 meter 
in één keer (her)bestraat wordt 
 
Powered by Mastervolt Li-ion 
Ultra (100% elektrisch) 
Laadtijd: 9 uur  
Snellader: 3,5 uur 

Geen fossiel brandstofverbruik  
(80% van de draaiuren zijn 
verlies!) 
Geen lawaai van een brandstof 
motor 
Geen onderhoud 
4x sterker dan conventioneel 
3x snellere transportstand 

 
 
 
2.3. Volledig elektrisch aangedreven mobiele werktuigen met voedingskabel 

In sommige situaties is het mogelijk te werken met een voedingskabel. Deze techniek wordt in bepaalde 
sectoren zoals de mijnbouw al op vrij grote schaal toegepast. Verder worden elektirsche machines met 
voedingskabel gebruikt in (semi-)stationaire situaties zoals: 

• Overslagkranen; 
• Mobiele brekers; 
• Sleper/hopperzuigers in zandwinputten op het land; 
• Boosters (pompen) voor hydraulisch zand- en grondtransport m.b.v. pijpleidingen; 
• Bronbemaling. 

Voor een elektrische machine met voedingskabel is een aansluiting met voldoende vermogen nodig. 
Tabel 5 bevat enkele voorbeelden van dit type systemen.  
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Tabel 5 Elektrische (semi)mobiele werktuigen met voedingskabel 
Merk / type Klasse Systeem  

TEREX-
FUCHS 
Diverse 
modellen 

Overslagkranen Aandrijving hydraulische 
pomp door middel van 
elektromotor 

 

LIEBHERR 
diverse 
modellen 

Overslagkraan Aandrijving hydraulische 
pomp door middel van 
elektromotor 

 

SENNEBOGEN 
diverse 
modellen 
 

Overslagkraan Aandrijving hydraulische 
pomp door middel van 
elektromotor 
 
 

 

Diverse merken Zandzuigers en 
zeefinstallaties 

Directe aandrijving 
elektromotoren / pompen 
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Merk / type Klasse Systeem  

Hyundai 
R800LC-9 

60 ton rups 
graafmachine 

310 kW Siemens 
elektrische motor in plaats 
van 363 kW diesel motor 

 

 
Vanwege de noodzaak van een voedingskabel zijn deze systemen slechts in bepaalde omstandigheden 
bruikbaar bij regulier grondwerk. Bij een vaste werkplek (stationaire installatie) is het een logische 
toepassing, vooral als de installatie op het bedrijventerrein van een overslagbedrijf staat. Zodra de 
overslag op een tijdelijke locatie plaatsvindt is een diesel of dieselaggregaat momenteel de norm (ervaring 
uit tenderprojecten SGS).  
 
De Oostenrijkse onderneming Deisl Tauernbeton heeft ervaring met de inzet van een graafmachine met 
voedingskabel. De heer Mörtlbauer van Mörtlbauer Baumaschinen Vertriebs GmbH, merkte naar 
aanleiding van de ingebruikname van de Hyundai R800LC-9 het volgende op: de machine heeft een 
hogere energie-efficiëntie, is betrouwbaarder, levert een hoger rendement en kent minder uitval door 
storingen. Dus ook uit financieel oogpunt verdienen elektromotoren de voorkeur boven 
verbrandingsmotoren.2 
 
Ook Sennebogen heeft ruime ervaring met elektrische overslag en graafmachines met voedingskabel. Op 
de website van Sennebogen [12] is te lezen dat de operationele kosten van elektrisch aangedreven 
machines tot 50% reductie van de operationele kosten leidt tot opzichten van diesel aangedreven 
werktuigen.  
 
Bij grote infraprojecten met veel zand en grondtransport, bijvoorbeeld hydraulisch of bij overslag van water 
naar weg voor de laatste kilometers, valt er nog veel te winnen indien de machines met elektrische 
netvoeding worden aangedreven. De kosten voor een (tijdelijke) aansluiting zijn relatief hoog. De reden 
daarvoor is dat er een middenspanning aansluiting is vereist. De aansluiting zal minimaal 1,5 tot 2 jaar 
moeten werken, voordat er financiëel voordeel wordt behaald.  
 
 
 
  

                                                      
2 “A diesel engine in mobile devices has an efficiency of about 30 %, the rest is lost as waste heat. An electric motor has an efficiency 
of about 97 %, which means it uses a lot less energy. Also, the machine achieves a higher performance, lower downtimes and it 
features quite large financial benefits.” 
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3. TECHNISCHE ASPECTEN ACCUTECHNOLOGIE 

Zoals hiervoor werd opgemerkt zijn elektrische machines met een voedingskabel uit energetisch en 
financieel-economisch oogpunt aantrekkelijk; er kleven aan dit soort systemen echter nadelen waardoor ze 
niet op alle typen bouwplaatsen kunnen worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan langgerekte bouwterreinen 
waar grote bewegingsvrijheid van de machines een voorwaarde is. In dergelijke gevallen komen alleen 
stand alone-systemen in aanmerking; vol-elektrische machines zijn dan voor hun stroomvoorziening 
aangewezen op een accupakket.  
 
Gelukkig ontwikkelt de accutechnologie zich snel: de capaciteit neemt toe en de volumes nemen af. De 
vraag is nu of de huidige generatie accu’s al geschikt is voor het aandrijven van zwaar materieel en of de 
overstap van hybride naar full-electric systemen op korte termijn mogelijk is. De vraagstelling van deze 
studie zou dan ook kunnen worden geformuleerd als “Waar blijft de Tesla onder de graafmachines?” In dit 
hoofdstuk worden de haalbaarheid en de voor- en nadelen van de verschillende accusystemen uitgewerkt.  
 
 
3.1. Ratio energiecapaciteit versus gewicht en volume  

Bij Tesla worden Li-ion batterijen gebruikt, een belangrijke reden is de gunstige energiedichtheid. Het 
volgende plaatje vergelijkt verschillende typen accu’s in hun gemiddelde energiedichtheid. Op de x-as 
staat de energiedichtheid in massa, de y-as vermeldt de energiedichtheid in volume (bron Medium.com 
[2]). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De termen “Flooded” en “AGM” zijn beide loodzuuraccu-type. Loodzuuraccu’s worden momenteel 
voornamelijk toegepast op mobiele werktuigen. De techniek is ontleend aan intern transport werktuigen 
zoals heftrucks. De wiellader Kramer 5055e maakt gebruik van AGM-accu’s. In de grafiek is te zien dat Li-
ion accutechniek ten opzichte van de andere typen grofweg een viervoudige energiedichtheid heeft zowel 
per volume als per gewicht.  
  

Figuur 1 Vergelijking accu’s op energiedichtheid massa en volume 



SGSSEARCH
consultancy

 
 
 
 

 Pagina 15 van 27  

 
Tabel 6 vergelijkt de energiedichtheden per volume en gerelateerde parameters van een drietal 
energiedragers met elkaar, uitgaande van een graafmachine van 23 ton. Er is voor een kraan van 23 ton 
gekozen omdat de hybride kranen binnen deze gewichtsklasse vallen. Het blijkt een gangbaar formaat te 
zijn voor innovatie naar elektrische werktuigen. Hierbij is uitgegaan van een dieselverbruik van 12,5 liter 
per uur [9]. De berekening is voor een volledige werkdag van 8 uur nettoproductie. Een graafmachine met 
dieselmotor van dit type heeft een tank van ca 320 liter, waarmee 3 dagen gedraaid kan worden. 
  
 

Tabel 6 Vergelijking energiedichtheid naar volume 
 Eenheid Lood-zuur  

accu 
Li-ion  
accu 

Diesel 

Energiecapaciteit per volume MJ / liter 0,396 1,656 35,9 

Rendementsverlies  30%3 20%4 70% 

Benodigde volume per MJ (incl rendementsverlies) Liter / MJ 3,6 0,8 0,09 

Factor volume ten opzichte van diesel  38,9 8,1  

Benodigde ruimte in 23 tons graafmachine (o.b.v. energiegebruik per dag) liter 3885 813 100 

Gebruik ruimte in 23 tons graafmachine  m3 3,9 0,82 0,3 

 
 
Uit tabel 6 volgt dat voor een loodzuuraccu circa 39 keer zoveel ruimte nodig is als voor een dieseltank. 
Dat is een erg groot ruimtebeslag. Het volume van een Li-ion accu is circa 8 keer het volume van een 
dieseltank. Bij de vervanging van de dieselmotor lijkt de Li-ion uitvoering met 0,8 m3 aan volume haalbaar. 
Echter wat meetelt is dat een dieseltank gedurende de dag eenvoudig is bij te tanken. Voor accu’s geldt 
dat niet; een Li-ion accu kan eventueel in de pauzes deels bijgeladen worden en mag volledig ontladen 
worden. Loodzuur-accu’s kunnen dat gezien de techniek niet, deze moeten volledig opgeladen worden en 
kunnen maar minder dan de helft ontladen worden.  
 
Tabel 7 vergelijkt de energiedichtheid per gewichtseenheid en een aantal gerelateerde parameters van 
een drietal energiedragers met elkaar, ook weer voor een 23 tons graafmachine.  
 
 

Tabel 7 Vergelijking energiedichtheid naar massa 
 Eenheid Lood-zuur  

accu 
Li-ion  
accu 

Diesel 

Energiecapaciteit per massa MJ / kg 0,108 0,54 29,438 

Rendementsverlies  30% 20% 70% 

Benodigde gewicht per MJ (incl. rendement verlies) kg / MJ 13,2 2,3 0,11 

Factor gewicht ten opzichte van diesel  116,8 20,4  

Benodigde gewicht in 23 tons graafmachine (o.b.v. energiegebruik per dag) kg 9579 1676 82 

Gewicht in 23 tons graafmachine  ton 9,6 1,7 0,3 

 
 
Uit de tabel 7 volgt dat een loodzuuraccu bijna 117 keer zo zwaar is als een dieseltank met dezelfde 
energiecapaciteit. Dat is een erg hoog gewicht. Een Li-ion accu is een stuk lichter, maar nog altijd 20 keer 

                                                      
3 10% verlies (invertor 7% motor 3%) en 20% extra capaciteit ivm maximale ontlading loodzuuractie 
4 10% verlies (invertor 7% motor 3%) [13] en 10% achteruitgang capaciteit Li-ion gedurende de levensduur 
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zo zwaar als een dieseltank. Ondanks dat het gewicht bij mobiele werktuigen minder belangrijk is dan bij 
personenwagens is een loodzuuraccu van 9,6 ton in een 23 tons-kraan aan de zware kant. Een Li-ion-
accupakket van 1,7 ton leidt ten opzichte van een dieseltank van 0,3 ton nog altijd tot een aanmerkelijke 
gewichtstoename, maar rekening houdend met de verwijdering van de dieselmotor is dit voor de fabrikant 
waarschijnlijk een haalbare optie. 
 
 
3.2. Benodigde laadcapaciteit 

In de voorgaande paragraaf is een rekenvoorbeeld uitgewerkt voor een 23 tons-graafmachine. Uit de 
resultaten blijkt dat het toepassen van loodzuuraccu’s in de praktijk niet realistisch is, gezien het 
benodigde grote volume en hoge gewicht.  
Voor de Li-ion accutechniek is in deze paragraaf de benodigde laadcapaciteit verder uitgewerkt.  
 
Een conventionele laagspanningsaansluiting van 3x63 A levert 43 kW laadvermogen. In de onderstaande 
berekening wordt rekening gehouden met een verlies van 10% bij het omzetten van gelijkstroom naar 
wisselstroom [6]. Tabel 8 toont de berekening voor het benodigde Li-ion accupakket, dat is 374 kWh. Ter 
vergelijk, een Tesla S heeft een maximaal accupakket van 100 kWh. 
 
 

Tabel 8 Berekening benodigde laadcapaciteit en laadduur 
Energie en laden Graafmachine 23 ton (Li-ion uitvoering is berekening) Eenheid Diesel Li-ion 

Energie-inhoud van de hoeveelheid diesel per netto 8 gebruiksuren (12,5 liter / uur) kWh 997  

Netto geleverde netto energie per 8 uur (70% rendementsverlies diesel) kWh 299  

Benodigde accucapaciteit per 8 uur (= 299 kWh / 0,8) 
(uitgaande van 20% rendementsverlies elektrisch systeem en accudegeneratie) 

kWh  374 

Rendementsverlies omzetting van AC naar DC (acculader)    10% 

Benodigde laadenergie bij volledige ontlading rekening houdend met 
rendementsverlies omzetting (= 374 / 0,9) 

kWh  416 

Laadvermogen bij 3x63A laagspanning aansluiting  kWh  43 

Benodigde laadduur bij 3x63A laagspanning aansluiting uur  9,7 

 
 
Tabel 8 toont dat met een 3x63A laagspanning (normale krachtstroom) aansluiting de Li-ion accu binnen 
een dagcyclus is op te laden. De kosten voor een 3x63A laagspanning - ook voor een tijdelijke aansluiting 
- bedragen ca. 1100 euro (ex BTW) [10]. De maximaal mogelijke laagspanningsaansluiting is 3x80A. Voor 
grotere vermogens wordt met middenspanning gewerkt en zijn transformatoren nodig, met aanzienlijk 
hogere kosten dan bij een laagspanningsaansluiting. 
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3.3. Overige technische aspecten accutechniek versus diesel 

In Tabel 9 staan de overige aspecten van accutechniek ten opzichte van diesel opgesomd. 
 

Tabel 9 Overzicht van overige technische aspecten accutechniek 
Aspect Lood-zuur  

accu 
Li-ion  
accu 

Diesel 

Prestatie efficiëntie Gemiddeld (vanwege 
zorgvuldige laadcyclus) tot 

hoog (vanwege goed hogere 
prestatie elektrisch systeem) 

Hoog,elektrische systemen 
leveren hogere prestaties [4], 
accu kan elk moment deels 

bijgeladen worden 

Gemiddeld, machine is 
regelmatig niet beschikbaar 
vanwege onderhoud, moet 

warmdraaien en reageert minder 
snel dan elektrisch 

Aantal keer op volledig 
bijladen 

200 - 1000 1000 - 4000 Oneindig 

Geheugeneffect 
(afnemende prestatie bij 
levensduur) 

Gevoelig voor verkeerd en 
tussentijdsladen. Het AGM 
type presteert daarbij beter 
dan de natte cel lood-zuur 

Geen, prestatie van accu 
neemt lineair af tot ca. 80% 

van de oorspronkelijke 
capaciteit 

Geen 

Verkrijgbaarheid Normaal Slecht, er heerst schaarste 
met name voor het metaal 

Lithium. Maar ook 
productiecapaciteit is beperkt 

Normaal 

Invloed buitenlucht 
temperatuur 

Mindere prestatie bij  
koude (< 0 C) 

Mindere prestatie bij warm 
weer (> 45 C) en  

koude (<0 C) 

Geen 

Emissie op werklocatie 
(geluid, NOx, CO2, PM10) 

Nul Nul Conform emissie klasse 

 
Het grote voordeel is de volledige afwezigheid van emissies en lage geluidsniveau. Nadeel en risico zijn de 
prestaties bij lage temperaturen en het afnemen van de prestaties van Li-ion accu’s na ca. 2000 cycli. In 
theorie is dat ca. 10 jaar. Grote nadeel van diesel zijn de emissies, de lagere prestatie en het 
productieverlies tijdens onderhoud. 
 
 
3.4. Conclusies technische aspecten 

Op grond van de in dit hoofdstuk gepresenteerde informatie wordt geconcludeerd dat het volume, het 
gewicht en de laadtijd van een Li-ion-accupakket geen belemmering vormen voor toepassing in een 23 
tons-graafmachine. Een elektrische laagspanningsaansluiting is voldoende en leidt niet tot extra hoge 
kosten. Een dergelijke aansluiting is ook tijdelijk op de bouwplaats te realiseren.  
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4. FINANCIËLE ASPECTEN ELEKTRISCH VERSUS DIESEL 

Dit hoofdstuk beschrijft een financiële analyse van elektrische en hybride werktuigen versus 
dieselaangedreven werktuigen. In de eerste paragraaf worden de kosten van de verschillende technieken 
met elkaar vergeleken. In de tweede paragraaf wordt dieper ingegaan op de financiële aspecten van de 
accutechniek.  
 
4.1. Financiële vergelijking van vol-elektrische, hybride en dieselwerktuigen  

4.1.1. Financiële vergelijking vol-elektrisch versus 4 tons diesel werktuig 35 kW  
Het eerste vergelijk betreft een vol-elektrische werktuig van 35kW, 4 tons met een AGM-accu. Daarbij zijn 
de volgende aannames gedaan: 
 

• Aanschaf werktuig € 42.500, AGM-accu € 11.500 [7] 
• Verbruik 35 kW is 5 liter per uur [1] 
• Diesel € 1,00 per liter (ex BTW) [15], Energie 0,14 € / kWh ex BTW [11] 
• Afschrijving diesel 7 jaar [7], levensduur elektrisch werktuig 10 jaar (inschatting op basis 

Mörtlbauer [17]).  
• Levensduur accupakket is 7 jaar, de afschrijving ius gerekend over deze 7 jaar (aanname is geen 

restwaarde) na 7 jaar wordt het vervangen voor een nieuw accupakket. 
• Restwaarde inschatting (inschatting naar gegevens Mörtlbauer [17]) 
• Onderhoud diesel € 1500 per jaar [7] 
• Benodigde elektriciteit berekend op basis van Mörtlbauer [17] 
• Bij netto 1100 uur per jaar (5 uur per dag). 

 
Tabel 10 Financiële vergelijking vol-elektrisch versus diesel 

Werktuig 35 kW  Vol-elektrisch 
 AGM accu 

Diesel 

Afschrijving (jr) 10 7 

Aanschaf werktuig en motor  €  42.500   € 42.500  

AGM accupakket  €  11.500  
 

Restwaarde   €   4.250   €  7.727  

Afschrijving per jaar  €   5.468   €  4.968  

Onderhoudskosten  €   750   €  1.500  

Kosten energie  €   2.800  
 

Kosten diesel 
 

 €  5.583  

Totale kosten per jaar  €   9.018   € 12.050  

Besparing per jaar €    3.032  

Terugverdientijd AGM Accu (jaar) 3,8  

 
Tabel 10 geeft de uitkomst van de berekening en toont lagere kosten voor de vol-elektrische uitvoering en 
een terugverdientijd van 4175 uur (ca. 3,8 jaar). De berekening lijkt conservatief te zijn, firma Kramer meldt 
zelf op haar website [16] dat tot 2000 uur de extra kosten worden terugverdiend. De heer Rutte van Rutte 
Wegenbouw, gebruiker van de vol-elektrische Kramer 5055e meldt: “De diesel brandstofbesparing dekt de 
aanschafkosten van de Kramer 5055e”. Uit de berekening volgt 25% lagere operationele kosten.  
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4.1.2. Financiële vergelijking hybride versus 23 tons diesel werktuig  
Tweede voorbeeld betreft een hybride mobiele werktuig in de 23 tons klasse. Model voor de berekening 
staat de Komatsu HB215LC-2 uit paragraaf 2.1. Daarbij zijn de volgende aannames gedaan: 
 

• Aanschaf machine € 270.000,  
• Meerkosten hybride uitvoering € 30.000 (opgave firma BIA); 
• Hybride uitvoering met Li-ion accu’s geeft recht op 9% MIA-subsidie; 
• 20% brandstof besparing [18] 
• Afschrijving 10 jaar conform Belastingdienst 
• Netto draaitijd 1250 uur per jaar.  

 
Tabel 11 Financiële vergelijking hybride-elektrisch versus diesel 

 Hybride Diesel 

Aanschaf  €  270.000   € 270.000  

Hybride systeem  €  30.000   

MIA subsidie  €  -27.000   

Afschrijving per jaar (10 jaar)  €  27.300   € 27.000  

Dieselkosten (12,5 l / uur)  €  12.500   € 15.625  

Totale kosten per jaar  €  39.800   € 42.625  

 
Tabel 11 toont een jaarlijks kostenvoordeel van ca. € 3.000 per jaar. Door de MIA-subsidie worden de 
extra investeringskosten, in dit geval € 3.000 binnen een jaar terugverdiend. De kostenreductie is circa 7%. 
Zonder subsidie is de terugverdientijd 10 jaar.  
 
4.1.3. Financiële vergelijking werktuigen met kabelvoeding 
Het derde voorbeeld betreft de vergelijking van twee graafmachines van 30 en 90 ton met dieselmotor en 
een elektrisch aangedreven variant met kabelvoeding. De gegevens zijn door Mörtlbauer Baumaschinen 
Vertrieb GmbH aangeleverd [17]. Tabel 12 geeft het overzicht van de kostenberekening. 
 

Tabel 12 Financiële vergelijking kabelvoeding versus diesel 

 30 tons graafmachine 90 tons graafmachine 

 Diesel Elektrisch Diesel Elektrisch 

Aanschaf € 275.000 € 520.000 € 560.000 € 790.000 

Technische levensduur 9 18 9 18 

MIA subsidie   -€ 46.800  -€ 71.100 

Restwaarde € 50.000 € 20.000 € 100.000 € 50.000 

Kosten machine per jaar € 25.000 € 23.853 € 51.111 € 37.161 

Werkuren per jaar 1100 1100 1100 1100 

Onderhoudskosten per jaar € 11.000 € 5.060 € 8.250 € 3.080 

Energiekosten per jaar € 26.400 € 8.400 € 38.720  € 13.200  

Totale kosten per jaar € 62.400 € 37.313 € 98.081 € 53.441 
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Voor beide machines worden kostenreducties van circa 40 - 45% gehaald. Daarnaast kunnen de 
elektrische werktuigen meer ingezet worden vanwege de kortere onderhoudsduur.  
 
Ook bij Sennebogen, een fabrikant die verschillende typen loskranen levert is, de ervaring dat elektrische 
werktuigen met voedingskabel een kostenvoordeel opleveren. De heer Bossinade van SMT, leverancier 
van Sennebogen machines in Nederland, zegt over de Sennebogen loskraan met voedingskabel: 
“Elektrisch aangedreven kranen van Sennebogen hebben 50% lagere operationele kosten. De aanschaf 
van een elektrisch aangedreven kraan met voedingskabel is ca 3-5% hoger dan een diesel (Stage IV), 
maar de onderhoudskosten zijn aanzienlijk lager. De prijs is hoger omdat er minder in de aftersales (lees 
onderhoud / onderdelen) wordt verdiend. De kosten voor een benodigde middenspanning aansluiting (die 
voor 160 kW elektrische werktuigen met kabel nodig is) zijn fors, tot circa € 100.000. De terugverdientijd 
van de aansluiting is meer dan 1,5 jaar”. In de berekening in tabel 12 zijn deze kosten meegenomen.  
 
4.1.4. Subsidiemogelijkheid  
De MIA-VAMIL-subsidie is aangescherpt voor accu’s; alleen Li-ion accu techniek wordt gesubsidieerd. In 
de bovenstaande berekening is de mogelijke subsidie nog niet meegerekend. De MIA-subsidie is 36% en 
levert met 25 procent vennootschapsbelasting een netto voordeel op van maximaal 9 procent. De VAMIL-
subsidieregeling biedt de mogelijkheid om 75 procent van de milieu-investering op een willekeurig moment 
af te schrijven.  
 
 
4.2. Financiële aspecten van accu’s 

4.2.1. Kosten verschillende typen accu’s 
De kostprijs van accu’s (gemeten in $/kWh) 
vertoont een behoorlijke bandbreedte. 
Momenteel zijn Li-ion accu’s nog ruim 5 keer zo 
duur als traditionele accu’s [8]. Figuur 2 toont de 
initiële kosten van de verschillende typen accu’s. 
LA staat voor lead acid (loodzuur). Ook uit 
andere bronnen ([3], [5]) blijkt dat de gangbare 
industrieprijs 360 tot 500 $/kWh bedraagt. 
 

 
De verwachting is echter dat onder invloed van 
de toenemende vraag de kosten voor Li-ion 
accu’s zullen dalen (zie Figuur 3) [3].  
Volgens de onlangs gepubliceerde New Energy 
Survey van het Canadese bedrijf Bloomberg 
Technology (eind 2017)[19] is de prijs van een 
gemiddeld accupakket momenteel ca 200 $/kWh; 
dit komt overeen met het prijsniveau dat Tesla, de 
grote stimulator van deze ontwikkeling, al enige 
tijd betaalt. Als de sterke daling doorzet is in de 
nabije toekomst een prijs van 100 $/kWh mogelijk.  
 

 

Figuur 3 Prijsontwikkeling li-ion accu’s 

Figuur 2 Verschillen in initiële kosten accu’s  
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4.2.2. Totale kosten per kWh bij gebruik van verschillende typen accu’s 
 

Tabel 13  toont dat de TCO (total cost of ownership) voor Li-ion en loodzuuraccu’s elkaar niet veel ontlopen 
[2]. Een van de oorzaken is dat Li-ion accu’s veel langer meegaan dan loodzuur accu’s (tot 5 keer zoveel 
oplaadcycli). Ook hebben Li-ion accu’s minder onderhoud nodig.  

 
In de tabel is gerekend met een 
aanschafprijs van 500 $/kWh voor Li-ion 
NMC (Nickel Manganese Cobalt) accu’s. 
Bij de huidige 360 $/kWh komt de TCO 
voor Li-ion al lager dan Loodzuur accu’s 
te liggen. 
 

De aanschafprijs van een VRLA (Valve Regulated Lead Acid) AGM (Absorbed Glass Mat) type accu ligt 
tussen die van een loodzuuraccu en die van een Li-ionaccu in, maar de VRLA-accu heeft van de drie  hier 
genoemde accu’s de hoogste TCO. Opvallend is dat de Kramer 5055e is uitgerust met een VRLA-accu. 
De reden hiervoor is dat een VRLA-accu op elk willekeurig moment kan worden bijgeladen zonder dat het 
prestatieverminderende “geheugen-effect” optreedt. Volledig ontladen alvorens op te laden is dus niet 
nodig. Dit is in de praktijk een groot voordeel ten opzichte van een natte cel loodzuuraccu.  
 
4.2.3. Totale energiekosten bij gebruik van Li-ion accu’s versus diesel 
In deze paragraaf is een gedetailleerdere analyse gemaakt van de totale energiekosten van Li-ion accu’s 
versus diesel voor dezelfde type machine, de Kramer 5055e als in paragraaf 4.1.1, uitgaande van 3 
verschillende accuprijzen (resp. $ 360/kWh, $ 200/kWh, $150/kWh). Voor de berekening zijn de volgende 
aannames gedaan: 

• Technische levensduur Li-ion accu 10 jaar (2000 laadcycli, 200 cycli per jaar); 
• Li-ion pakket kosten bepaald met huidige en geprognotiseerde prijsontwikkeling; 
• 3x63 A aansluiting is voldoende voor een dagcyclus van 8 uur netto werk en 16 uur opladen; 
• kosten elektriciteit: gaslicht.com, zakelijk gebruik, all-in 0,14 €/kWh; 
• netto 1000 uur werk per dag; 
• dieselprijs ca. € 0,90 ex. BTW, verbruik per uur 5 liter 

 
Tabel 14 toont de uitkomsten van de kostenberekening tussen diesel en elektra (alle kosten ex BTW). 
 

Tabel 14 Berekening energiekosten elektra (incl. afschrijving accupakket en aanleg aansluiting) versus diesel 

 

Vol elektrisch 
Li-ion  

$360/kWh 

Vol elektrisch 
Li-ion 

$200/kWh 

Vol elektrisch 
Li-ion 

$150/kWh Diesel 

Afschrijvingstermijnen (jr) 10 10 10 7 

Aanschaf werktuig en motor  € 42.500   € 42.500   € 42.500   € 42.500  

Aanschaf Li-ion accupakket  € 25.000   € 13.889   € 10.417    

MIA subsidie  € -6.075   € -5.075   € -4.763   

Restwaarde   € 4.250   € 4.250   € 4.250   € 7.727  

Afschrijving per jaar  € 5.718   € 4.706   € 4.390   € 4.968  

Onderhoudskosten  € 750   € 750   € 750   € 1.500  

Kosten energie  € 1.909   € 1.909   € 1.909   

Kosten diesel     € 4.568  

 
Tabel 13 Verschil in “total cost of ownership” verschillende accu typen 
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Totale kosten per jaar  € 8.377   € 7.365   € 7.050   € 11.035  

     

Netto werkuren (jaar) 1000 1000 1000 200 

Verbruik diesel (liter / uur)    5 

Benodigde elektrische energie (kWh/uur) 13,6 13,6 13,6  
     

Terugverdientijd (jaar) 11,7 5,2 3,8  

 
De jaarlijkse totale kosten van een machine met Li-ion-accupakket zijn in elk van de 3 scenario’s lager dan 
de dieseluitvoering. De terugverdientijd is sterk afhankelijk van de prijs van het Li-ion pakket. Bij een 
accuprijs van 360 $/kWh is de terugverdientijd langer dan het pakket meegaat (10 jaar). Bij 200 $/kWh, de 
prijs die Tesla momenteel al betaalt, is de terugverdientijd circa 5 jaar.  
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5. MILIEUTECHNISCHE VERGELIJKING ELEKTRISCH VERSUS DIESEL  

Dit hoofdstuk bevat de beschrijving van een LCA quick scan voor de verschillende milieuprestaties van 
elektrisch aangedreven werktuigen (met kabel en Li-ion accu) versus diesel Stage IV.  
 
De uitgangspunten voor de LCA QuickScan zijn: 
 

• Referentiedatabase EcoInvent versie 3.3 
• SBK Nationale Milieudatabase 2.0 
• SimaPro LCA-software versie 8.4 
• SBK Bepalingsmethode, 20 September 2016 (NMD 2.0) 
• De functionele eenheid is een dag verrichte arbeid met werktuig beschreven in hoofdstuk 4 en 5.  

 
Tabel 15 toont de gehanteerde referenties inclusief de gehanteerde hoeveelheden.  
 

Tabel 15 Gebruikte referenties en hoeveelheden  
Item EcoInvent referentie Eenheid Hoeveelheid  

per dagcyclus 

Li-ion accu Battery cell, Li-ion {GLO}| market for | Alloc Rec, U Kg 1676/2000 = 0,84 

Verwerking Li-ion EoL5 Used Li-ion battery {GLO}| market for | Alloc Rec, S Kg 1676/2000 = 0,84 

Elektriciteit grijs Electricity, low voltage {NL}| market for | Alloc Rec, U kWh 416 

Elektriciteit groen SBK elektriciteit, kWh, groen (low voltage) kWh 416 

Gebruik werktuig voor Li-
ion werktuig 

Diesel, burned in building machine {GLO}| market for | 
Alloc Rec 
Aangepast voor Li-ion, diesel aanvoer en verbranding en 
verbruik en verwerking smeerolie verwijderd 

kWh 416 

Diesel, inclusief gebruik 
werktuig 

Diesel, burned in building machine {GLO}| market for | 
Alloc Rec, U, aangepast met Stage IV emissies 

MJ 200*35,9 = 7180 

 
De volgende vijf scenario’s zijn doorgerekend 
 

1. Werktuig op diesel Stage IV; 
2. Werktuig met voedingskabel en groene stroom, inclusief gebruik Building Machine; 
3. Werktuig met voedingskabel en grijze stroom, inclusief gebruik Building Machine; 
4. Werktuig met Li-ion accu en groene stroom, inclusief productie en verwerking Li-ion accu’s, 

inclusief gebruik Building Machine; 
5. Werktuig met Li-ion accu en grijze stroom, inclusief productie en verwerking Li-ion accu’s, inclusief 

gebruik Building Machine. 
 
De berekening is teruggebracht naar de dagcyclus. Dat betekent dat de milieulasten van de accu verdeeld 
zijn over het maximaal aantal cycli van 2000.  
 
Tabel 16 toont de resultaten van de MKI(milieukostenindicator)-waarde van de verschillende scenario’s. 
De MKI van een werktuig met voedingskabel en groene stroom is een factor 6 lager (beter) dan de MKI-
waarde van de dieseluitvoering. De MKI van een machine met Li-ion accu is een factor 3 beter. 
  

                                                      
5 EoL = End of Life, milieu impact van de verwerking na gebruik  
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Tabel 16 Milieukostenindicator (MKI) van de verschillende scenario’s  
Scenario mobiel werktuig 23 tons graafmachine MKI-waarde 

per dagcyclus 
Reductie tov 

diesel 

Werktuig op diesel, Stage IV emissies, inclusief afschrijving en onderhoud werktuig 
(Building Machine) en smeerolie 

€ 69 0% 

Werktuig met voedingskabel en grijze stroom, inclusief afschrijving en onderhoud 
werktuig (Building Machine) 

€ 25 64% 

Werktuig met voedingskabel en groene stroom inclusief afschrijving en onderhoud 
werktuig (Building Machine) 

€ 12 82% 

Werktuig met Li-ion accu en grijze stroom, inclusief productie en verwerking Li-ion 
accu’s inclusief afschrijving en onderhoud werktuig (Building Machine) 

€ 32 53% 

Werktuig met Li-ion accu en groene stroom, inclusief productie en verwerking Li-ion 
accu’s inclusief afschrijving en onderhoud werktuig (Building Machine) 

€ 20 71% 

 
 
Figuur 4 toont de resultaten van de karakterisaties (milieueffectcategorieën) voor de verschillende 
scenario’s. Te zien is dat diesel van de scenario’s de grootste impact heeft op abiotische uitputting fossiele 
brandstof (gebruik aardolie), global warming potential (CO2eq emissie), ozonlaag aantasting, smogvorming, 
verzuring, vermesting, humane toxiciteit, ecologische toxiciteit, gebruik fossiele energie en gevaarlijk afval.  
 
De scenario’s voedingskabel met groene stroom en de Li-ion scenario’s hebben een vergelijkbare impact 
op de parameter abiotische uitputting. Deze is aanzienlijk hoger dan de twee overgebleven scenario’s 
(diesel en kabel grijze stroom).  
 
De grijze stroom scenario’s hebben de hoogste impact op marine toxiciteit. Tenslotte: de groene stroom 
scenario’s hebben de hoogste impact op bodem toxiciteit en het gebruik van water. 
 

 
 

Figuur 4 Resultaat LCA karakterisatie milieueffecten  
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Tabel 17 Vergelijking  CO2eq emissies (Global Warming Potential)  

Effectcategorie 

 
 

Eenheid 

Brandstof Elektrisch  Elektrisch  Elektrisch  Elektrisch  

Energiedrager  Diesel Voedingskabel Voedingskabel Li-ion-accu Li-ion-accu 

Elektriciteit   Grijs groen grijs groen 

Global warming (GWP), CO2eq 
emissie 

kg CO2eq 662  241  44  248  51  

CO2-emissiereductie tov diesel  -- 0% 64% 93% 62% 92% 

 
Tabel 17 toont tenslotte de resultaten van de CO2eq emissies van de verschillende scenario’s. De 
potentiele milieuwinst van elektrische aandrijving, zeker met groene stroom, komt hiermee duidelijk naar 
voren.  
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