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D
e Peeters Group in Etten-
Leur begon in 2018 met de 
ontwikkeling van een mini- 
shovel. In 2019 werden de 
eerste modellen al gebouwd 

met Dana-assen, Linde-compo-
nenten en een viercilinder Kubota 
motor. Opmerkelijk, omdat het gros 
van de concurrenten een driecilin-
der gebruikt. Maar Peeters gelooft 
in overdimensionering voor meer 
degelijkheid en duurzaamheid.

Die filosofie wordt ook gevolgd 
in de ontwikkeling van de elektri-
sche Pitbull-shovel. Ondanks dat 
Peeters meldt in coronajaar 2020 
zeshonderd tot zevenhonderd sho-
vels te hebben verkocht, zet het 
bedrijf vol in op een volledig elek-
trisch gamma. Naast de vier diesel-
modellen van 2.200 tot 2.800 kilo 
eigengewicht. Een shovel van 4,5 tot 
5 ton ligt ook al op de tekentafel. 

Op een nieuwe locatie in Etten-
Leur, op een steenworp afstand van 
de bestaande voermengwagenfa-
briek, wordt hard gewerkt aan de 
nieuwe productgroep. Er is dan ook 
flink geïnvesteerd in productiecapa-
citeit en automatisering. Zo staan er 
lasrobots, een unieke straalruimte 
met cabine en een spuitrobot die 
24 uur door kunnen. Bijzonder zijn 
drie immense armen die elke shovel 
of voermengwagen ondersteboven 
houden voor het betere laswerk.

KRACHTIGE ACCU
Een E-Pitbull wordt ongeveer 

10.000 euro duurder als een versie 
met dieselmotor. De lichtste elek-
trische Pitbull, de X22-50e zal vanaf 
41.460 euro kosten. De eerste proto-

types worden inmiddels getest en de 
verkoop gaat binnen enkele weken 
van start. De E-Pitbull is qua bouw 
gelijk aan de dieselvariant. Er is niet 
gekozen voor bestaande techniek 
uit de auto- of heftruckbranche. 

Op de plaats van de motor ligt 
een LiFePO4 (lithium-ijzerfosfaat)-
accu van 96 volt en 310 ampère. 

Dat is goed voor 29,8 kilowattuur 
en bij normaal werk genoeg voor 
een volledige werkdag. Deze is vol-
gens Frank Tuijtelaars, senior engi-
neer R&D van de Pitbull, het meest 
stabiel en krachtiger dan de vaak 
gebruikte 48 volt. 

Een hoog voltage met een accu 
met een lager ampère vraagt al 
snel om allerlei extra keuringen en 
veiligheidseisen, weet Tuijtelaars. 
Kenmerkend is dat Peeters Group 
kiest voor een accupakket met 
maar liefst negentig cellen en een 
groot volume. Hoe meer cellen, hoe 
lager de ampère-afgifte per cel. Ook 

energievreters als een airco en een 
kachel komen gewoon beschikbaar 
op 96 volt. Omdat het accupakket 
een van de duurste onderdelen is 
van de techniek, wordt gedacht aan 
een leasevorm voor de accu’s.

De twee Dana TM4-elektro-
motoren voor de rijaandrijving en 
werkhydrauliek zijn ook ruim gedi-
mensioneerd voor de shovel. En de 
motoren zijn magneetloos, zodat 
demagnetiseren ofwel kracht verlie-
zen op termijn geen issue is. Ze leve-
ren samen een piekvermogen van 
maar liefst 44 kilowatt en hebben 
een koppel van 200 newtonmeter. 

Degelijke motoren zouden een 
levensduur hebben van zeker 
20.000 uur. Door de directe montage 
op de rijaandrijving is er een flinke 
trekkracht en acceleratie. Binnen 
enkele seconden kan de shovel 25 
kilometer per uur rijden. 

Plan is om nog een andere drop-
box te monteren voor een hoger 
overbrengingsratio en dus extra 
duwkracht. De tweede elektromotor 
maakt de werkhydrauliek fijnge-
voelig en krachtig. ‘Daar willen we 
nog een wat stillere tandwielpomp 
in zetten’, vertelt Tuijtelaars over 
de laatste finetuning van de sho-

vel. Gevolg is ook dat er met 50 liter 
per minuut veel opbrengst is op het 
externe ventiel voor bijvoorbeeld 
een rolbezem. 

EXTERN OLIEVENTIEL OVERBODIG
De verwachting is overigens dat 

steeds meer werktuigen elektrisch 
worden aangedreven en een extern 
olieventiel dus overbodig wordt. 
‘Het zelf bouwen van werktuigen 
met een 96 volts elektromotor aan 
de shovels wordt een van onze doel-
stellingen’, legt Tuijtelaars uit. Meer 
elektrisch aangedreven producten 
zullen volgen. ‘Dat is veel efficiën-
ter dan hydraulische aandrijving 
en de prijs van een elektromotor is 
beperkt.’

De shovel moet ook zijn op te 
laden aan een autolaadpaal. Op een 
standaard lader van 220 volt is de 
accu in een nacht vol. Met een snel-
lader van 400 volt kan dit nu binnen 
twee uur. De ingenieurs werken aan 
een techniek waarmee dit binnen 
een uur kan, met 150 tot 300 ampè-
re-uur. Alle data uit het systeem is af 
te lezen op een Canbus-scherm in de 
cabine, niet op afstand via teleme-
trie. Peeters Group wil dit jaar hon-
derd elektrische shovels bouwen.

Peeters Group zet in op accushovel

Veel productiewerk is geautomatiseerd met lasro-
bots, straalrobots en deze spuitrobot.

In plaats van een Kubota-driecilinder wordt er een 
viercilinder gemonteerd bij de diesels.

De elektrische Pitbull ziet er aan de buitenkant vrij-
wel hetzelfde uit als deze diesels.

De Peeters Group verkocht al ruim zeshonderd minishovels en zet vol in op elektrische aandrijving.  Foto’s: Frits Huiden

Behalve elektrische shovels ook elektrisch aangedreven werk- en voertuigen

‘Elektrisch is veel 
efficiënter dan 
hydraulisch’

De Peeters Group zet net als 

anderen in op elektrische 

aandrijving. Dit gaat in grote 

stappen, met een nieuwe 

fabriek en automatisering 

komen een zware shovel en 

elektrische werktuigen en 

voertuigen in het verschiet.
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11 procent minder trekkers 
verkocht in 2020
In Nederland zijn vorig jaar 2.581 trek-
kers verkocht. Dat is ongeveer 11 procent 
minder dan de 2.866 in 2019. Het is het 
laagste verkoopaantal van de afgelopen 
tien jaar. In 2016 werden er bijvoorbeeld 
nog 2.700 trekkers verkocht en in 2011 
zelfs bijna 3.400. John Deere bleek in 2019 
de verkoopwinnaar met 649 trekkers. New 
Holland, die jarenlang de koppositie had, 
daalde met 41 verkochte trekkers naar 
600. Fendt is wederom het derde merk 
in de lijst, met 427 verkochte trekkers in 
2019, een groei van 35. Vooral Valtra valt 
op met een groei in de verkoop met 47 
trekkers naar 184. Case IH daalde met 44 
trekkers naar 291. 

Knoll gaat persen onder 
eigen naam verkopen
Knoll in het Overijsselse Staphorst gaat de 
Agronic Oy-balenpersen voortaan onder 
eigen naam verkopen. Knoll bouwt de 
machines in samenwerking met het Finse 
bedrijf. Tegelijkertijd is er een uitbreiding in 
het gamma met de Knoll MultiBaler XL. Dat 
is een perswikkelcombinatie om gehakseld 
materiaal als mais, gras, vezelhennep of 
bietenpulp te persen. De machine is zowel 
stationair als mobiel, ofwel rijdend als een 
aanhanger achter een trekker, naast een 
hakselaar te gebruiken. Er is een stortbun-
ker van 8 kuub en de balen kunnen 500 tot 
1.350 kilo wegen. De bouwwijze is afgeleid 
van de Multibalers 820 en 1220. 

Telescopische JCB-wiellader 
rijdt 50 kilometer per uur
JCB breidt zijn serie van telescopische 
wielladers uit met het topmodel TM420S. 
De nieuwe 4,8 liter JCB Dieselmax-
motor heeft een vermogen van 173 pk en 
beschikt over een automatisch Autostop-
systeem. Maximaal hefvermogen is 4,1 
ton en hefhoogte is 5,45 meter. Bijzonder 
is dat de JCB is voorzien van een achttraps- 
powershiftbak en maar liefst 50 kilometer 
per uur kan rijden. 40 kilometer per uur op 
gereduceerd toerental is ook mogelijk. Voor 
maximale trekkracht is de koppelomvor-
mer in alle versnellingen te vergrendelen. 
De cabine heeft een voorruit die bestaat uit 
één geheel en standaard een achteruitrij-
camera. Handig detail is de geheugenstand 
van de stuurkolom. Na het in- en uitstappen 
gaat deze terug naar de ingestelde positie 
van de chauffeur. De ledwerklampen zijn 
voorzien van een ‘coming home’-stand

John Deere werkt samen 
met start-up Solorrow
John Deere en het start-upbedrijf Solor-
row maken samen een app waarmee 
vlot op de mobiele telefoon taakkaarten 
kunnen worden gemaakt. De app herkent 
perceelsgrenzen en gebruikt de data van 
de biomassa uit de voorgaande vijf jaar 
waarin deze in kaart zijn gebracht. Met 
deze historie kan de app de bodemlagen 
beoordelen. Op basis hiervan worden de 
taakkaarten gemaakt voor het automa-
tisch en plaatsspecifiek variabel doseren 
van bestrijdingsmiddelen en meststoffen. 
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