
Den nye eHoftrac® – Innovation til din virksomhed.

CO2-udledning, larm og sodpartikler inde i bygninger – det hører fortiden til! Den nye eHoftrac® 1160 fjerner gener fra udstødning fra  
arbejdsmiljøet. Den har samme gode anvendelsesegenskaber og høje ydelse som vores Hoftrac®-modeller kombineret med den  
nyeste teknologi og en miljøvenlig og omkostningseffektiv elmotor.

1160 eHoftrac® har modtaget flere internationale priser:

Miljøvenlighed,  
som betaler sig i det lange løb.

Når man sammenholder driftsomkostningerne over 
maskinernes gennemsnitlige levetid, ser vi, at de 
samlede omkostninger til en dieseldrevet maskine ligger 
betydeligt højere end til eHoftrac®. Heri er både energi- og 
serviceomkostninger indregnet, og ved eHoftrac® også 
udskiftning af batteriet efter ca. 1.200 opladninger. 

Man kan sige, at de større investeringsomkostninger til 
eHoftrac® – i forhold til en maskine med samme ydelse – ligger 
på ca. 20 %. Disse omkostninger vil være amortiseret efter  
ca. 2.800 driftstimer. Med eHoftrac® er emissionsniveauet 
reduceret med 43 % og maskinen er dermed dokumenteret  
mere miljøvenlig. 

Når der dertil kommer energiproduktion 
og forbrug fra eget solcelleanlæg, bliver 
den positive effekt endnu større. Hos 
din Weidemann forhandler kan du få 
mere at vide om, hvordan 
omkostningssituationen ser ud for  
dig og din bedrift.
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ISÆR VELEGNET  TIL MILJØZONER  I BYKERNEREGNET. 

Original Hoftrac®. 100% eldrevet.

eHoftrac® drives af et blå-syre-batteri, der giver en meget høj ydelse – 
det eneste, der er behov for, er en 230 V strømtilslutning eller alternativt 
400 V. Maskinen har to separate elmotorer: et køredrev og en motor til 
arbejdshydraulikken. På den måde minimeres energiforbruget, da den 
fulde ydelse kun anvendes, når der virkelig er brug for det. Køredrevets 
elmotor sikrer desuden en dynamisk og kraftfuld fremkørsel. Det 
mærkes især tydeligt under acceleration.

En batteriopladning rækker til en driftstid på 2 til 5 timer – afhængigt af 
anvendelsesbetingelserne. Under normale arbejdsbetingelser er denne 
driftstid normalt fuldt ud tilstrækkelig for maskiner i denne  
ydelsesklasse.

eima innovationspris
(Bologne, Italien)

EQUITANA Juryens 
særpris for innovation 
(Essen, Tyskland)

agra innovationspris 
(Plovdiv, Bulgarien)

demopark+demogolf  
innovationspris
(Eisenach, Tyskland)

* Beregningen er baseret på det gennemsnitlige energiprisniveau i Tyskland
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