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Förord
Energieffektivisering och utfasningen av fossil energi är högt prioriterat inom
jordbruket. Ett sätt att åstadkomma en förändring i den riktningen är att övergå
till mer eldrivna maskiner. En sådan möjlighet finns i och med introduktionen
av den, via batteri, eldrivna Weidemann eHoftrac. En liten kompaktlastmaskin
som är mycket användbar i inomgårdshantering på framförallt djurgårdar.
I föreliggande projekt har energiåtgången mellan elmaskin och dieselmaskin
jämförts.
Projektet har genomförts av Ola Pettersson och Marianne Tersmeden på JTI.
Testet genomfördes vid Jälla lantbruksskola utanför Uppsala.
WackerNeuson AB och JTI har tillhandahållit maskiner för testerna.
Projektet har finansierats av LRF, Lantbrukarnas Riksförbund.
Uppsala i november 2015
Anders Hartman
VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
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Sammanfattning
Energiförbrukningen sänktes till en fjärdedel med en batteridriven kompaktlastmaskin vid ett fälttest under en vecka hösten 2015. Den eldrivna kompaktlastmaskinen Weidemann eHoftrac jämfördes då med motsvarande dieseldrivna
maskin samt även mot en vanlig lantbrukstraktor med frontlastare. Jämförelsen
fokuserade på energiförbrukning. I ena fallet den elenergi som gick åt för att
återladda maskinens batteri och i det andra fallet den dieselmängd som de båda
maskinerna förbrukade för att upprepa samma arbete som elmaskinen utförde.
Testerna upprepades tre dagar i rad. Testcyklerna bestod av både lastararbete och
dragande arbete.
Elmaskinen förbrukade 25 % av den energimängd som dieselmaskinerna krävde
i arbetscykeln.
Elmaskinen upplevdes i testerna som kvickare och smidigare än motsvarande
dieselmaskin.
Testerna genomfördes av JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik på uppdrag
av LRF, Lantbrukarnas Riksförbund.
Maskinerna tillhandahölls av WackerNeuson AB och JTI.

Bakgrund
Vid halvårsskiftet 2015 startade ett projekt under ledning av JTI med syfte och
mål att utvärdera fyra stycken Weidemann eHoftrac kompaktlastmaskiner som
drivs av batteriackumulatorer och elmotorer. Projektet ska pågå till och med 2016,
och ett av målen är att jämföra energiförbrukningen i de arbetsmoment som utförs
på de gårdar där maskinerna finns. Energiförbrukningen ska då ställas i relation
till vad som går åt i den maskinen som batterilastmaskinen ersätter, eller till de
alternativa maskiner som finns på gårdarna.
Ett problem som har identifierats under projektets gång är att de dieselmaskiner
som ingått i testerna inte är så representativa, och även i vissa fall i väldigt dåligt
skick (de har ju i praktiken bytts ut mot ny elmaskin), vilket försvårar jämförande
tester. Därför fanns behov av att genomföra tydligare och mer kontrollerade jämförelser än vad som är realistiskt att lyckas med ute på gårdarna, där det kan vara
svårt med repeterbarhet och helt adekvata jämförelser. Önskemål om att komplettera testerna med ett mer strikt organiserat jämförelsetest mellan helt relevanta
maskiner lyftes fram av projektledningen, då detta skulle ge mycket värdefull extra
information till projektet. LRF, som är en av delfinansiärerna av det övergripande
fälttestprojektet, valde därför att finansiera ett kompletterande jämförelsetest, vilket
rapporteras i föreliggande rapport.
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Mål och syfte
Syftet med detta projekt var att få en bra och pedagogisk bild av hur energiförbrukningen skiljer sig åt mellan en batteridriven lastmaskin och motsvarande
dieseldriven maskin.
Målet med projektet var att genomföra ett antal kontrollerade och repeterade
körcykler med eHoftrac, och att dessa körcykler även repeterades med dieselmaskin.

Metod
Projektet genomfördes vid Jälla lantbruksskola under en veckas tid hösten 2015.
Tre olika maskiner ställdes till projektets förfogande.

Weidemann eHoftrac

Figur 1. Weidemann eHoftrac, batteridriven lastmaskin.

Tekniska data
Elmotor
Färdmotor, effekt S2 (60 min)
Motor för arbetshydraulik, effekt S3 (15 %)

6,5 kW
9 kW

Batteri
Batterispänning

48 V

Nominell kapacitet K5

300 Ah

Batteriets vikt (±5 %)

450 kg

Laddningstid
Körtid vid hård och konstant användning med tungt material, oavbruten drift

6 tim
2,1* tim

Körtid vid vanliga jordbruksarbeten, oavbruten drift

2,8 - 4,5* tim

Körtid vid vanliga jordbruksarbeten med avbrott (30 min körning, 30 min stillestånd)

upp till 5* tim
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Weidemann 1160 dieseldriven

Figur 2. Weidemann 1160, dieseldriven lastmaskin.

Tekniska data
Standard

Utrustningsexempel
1

Utrustningsexempel
2

Utrustningsexempel
3

Tillverkare

Perkins

Perkins

Perkins

Perkins

Motortyp

403 D-11

403 D-15

403 D-15

403 D-15

Cylinderantal

3

3

3

3

Effekt (max.) kW (HP)

17,9 ( 24 )

23,4 ( 32 )

23,4 ( 32 )

23,4 ( 32 )

vid (max.) varv/min

2.800

2.600

2.600

2.600

Cylindervolym cm³

1.131

1.496

1.496

1.496

Kylning

Vatten

Vatten

Vatten

Vatten

Driftsspänning V

12

12

12

12

Batteri Ah

77

77

77

77

Generator A

40

65

65

65

Tjänstevikt (standard) kg

1.910

2.060

2.150

2.250

Lyftkraft (max) daN

2.170

2.170

2.170

2.170

Tipplast i skopa - rak maskin kg

905

994

1.144 / 1.285*

1330*

Tipplast i skopa - svängd
maskin kg

660

727

882 / 994*

1087*

Tipplast i pallgaffel - rak
maskin kg

718

792

934 / 1.048*

1095*

Tipplast i pallgaffel - svängd
maskin kg

521

576

721 / 808*

885*

Axel (tillval)

K80 (T80,
T94)

T80

T94

T80

Förarplats (tillval)

FSD (eps)

FSD (eps)

FSD (eps)

Hytt

Körhastighet (tillval) km/h

0 - 13 (20, 30)

0 - 20

0 - 20 (30*)

0 - 20 (30*)

Växellägen (tillval)

1 (2*)

2

2

2

Motordata

Elsystem

Vikt

Fordonsdata
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Standard

Utrustningsexempel
1

Utrustningsexempel
2

Utrustningsexempel
3

Bränslevolym l

20

20

20

20

Hydraulolja l

20

20

20

20

Körhydraulik - Arbetstryck bar

305

305

450

450

Arbetshydraulik - Flöde l/min

30,8

30,8

36,4

36,4

Arbetshydraulik Arbetstryck bar

225

225

225

225

Driftsätt

Hydrostatisk

Hydrostatisk

Hydrostatisk

Hydrostatisk

Drivning

Hydraulmotor

Kardanaxel

Kardanaxel

Kardanaxel

Uppskattad ljudeffektnivå
LwA dB(A)

98,8

98,4

98,4

98,4

Garanterad ljudeffektnivå
LwA dB(A)

101

101

101

101

Fastställd akustisk trycknivå
LpA dB(A)

85

84

84

0

Hydraulsystem

Drift

Nominell bullernivå

*Tipplast med gjutjärnsbakvikt
Tipplastberäkning enligt ISO 14397
FSD = Förarskyddstak
eps = Easy Protection System (fällbart förarskyddstak)

I testet användes en maskin som närmast motsvarar utrustningsexempel 3 ovan.

Valtra 6650 lantbrukstraktor med frontlastare

Figur 3. Valtra 6650, dieseldriven lantbrukstraktor.
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Teknisk data

Dimensioner

Motoreffekt HK
111 hk

Färg
X

Motoreffekt KW
81 kW

Kaross
Traktor

Motorvolym
4,4 liter

Längd
4550 mm

Toppfart
40 km/h

Bredd
2310 mm

Drivmedel
Diesel
Förbrukning bl.
Okänd
Utsläpp CO2
Okänd
Växellåda
Manuell
Fyrhjulsdrift
Ja
Ljudnivå körning
Okänd
Passagerare
Max 0 st

Tjänstevikt
4650 kg
Totalvikt
9000 kg
Lastvikt
Max 4350 kg

Däck fram
480/65R28/129A8
Däck bak
600/65R38/147A8
Axelavstånd
Max 2320 mm

Draganordning
Krok

Traktorn är utrustad med en frontlastare av märket ValtraÅlö 970, med lyftkapacitet >2600 kg.

Körcykler
Det arbete maskinerna fick göra valdes för att representera dels ett typiskt foderhanteringsarbete där frontlastaren aktiveras med stor frekvens, dels ett dragande
arbete som kan representera t.ex. utskrapning av gödsel eller plogning av snö.
Arbetet tas då framförallt ut via hjulaxlarna.
Lastararbetet bestod av att hantera en rundbal med vikten 278 kg. Vikten uppmätt
på plats via vågceller för lastpall.
En körcykel bestod av att från 2,15 m höjd greppa en halmbal, sänka ner och
ställa ifrån, och lyfta upp balen 2 ggr från markplan. Mellan varje lyft öppnades
och stängdes balgripen. Körsträckan var 290 m, varannan gång med bal på lastaren,
varannan gång med tom lastare. En körcykel tog ca tre minuter, något längre de
varv som en bal bars i lastaren.
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Figur 4. Widemann 1160 i körcykel med balhantering.

Det dragande arbetet bestod av att på en grusplan släpa en vikt som då gav ett
specifikt dragmotstånd som varierade kring 0,7 kN alternativt 1,7 kN beroende på
antal belastningsvikter. Den dragande kraften uppmättes via en mekanisk dragdynamometer.
En körcykel bestod av att köra ett varv på en grusplan motsvarande en sträcka på
310 meter med en hastighet av 10-11 km/h, vilket tog mellan 90 och 105 sekunder.
Denna körcykel upprepades ett antal gånger.

Figur 5. Weidemann eHoftrac i körcykel med dragande arbete.
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Energiförbrukning
Energiförbrukningen uppmättes via en elmätare som räknar kWh för batterilastmaskinen. Elmätaren kopplades in mellan trefashandsken och det laddningsaggregat
som tillhörde lastmaskinen, och kunde på så vis registrera exakt hur mycket elenergi
som förbrukades för att återuppladda maskinen efter att körcyklerna var genomförda.
Ellastmaskinen var fulladdad innan en körserie påbörjades. Laddaggregatet fick
sedan stå på över nästkommande natt för att då läsas av och kopplas ur. Därpå
började nästa dags körcykler. Elmätaren registrerade med upplösningen 0,1 kWh.

Figur 6. Elmätare kopplad mellan trefasuttag och det laddningsaggregat som återladdar
batteriet på eHoftrac.

För diselmaskinerna var metoden att istället återfylla dem med diesel till en given
nivå i påfyllningsröret. Detta skedde före och efter genomförda körcykler. Vid tankstationen finns ett räkneverk som registrerar med upplösningen 0,1 liter.
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Figur 7. räkneverk för diselpåfyllnad, som användes i samband med testerna.
Tabell 1. Översikt över testdagarnas upplägg och innehåll.
Dag 1
Eltraktor

Dieseltraktor Weidemann

Balhantering
19 varv

Balhantering
19 varv

Dragande arbete
19 varv 0,7 kN

Dragande arbete
19 varv 0,7 kN

Dag 2
Eltraktor

Dieseltraktor Weidemann

Balhantering
12 varv

Balhantering
12 varv

Dragande arbete
19 varv 1,7 kN

Dragande arbete
19 varv 1,7 kN

Dag 3
Eltraktor

Dieseltraktor Valtra

Balhantering
12 varv

Balhantering
12 varv

Dragande arbete
19 varv 1,7 kN

Dragande arbete
19 varv 1,7 kN
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Kombinationen av antalet upprepningar och den dragande belastningen valdes så
att batteriet på den batteridrivna lastmaskinen skulle tömmas till en lagom nivå
för att utnyttja batterikapaciteten fullt ut, men ändå inte gå för djupt i urladdningen.
Rent praktiskt ledde körningarna till att maskinen signalerade med röda lysdioder
att det var dags för återladdning. Laddningens status visas via en stapel av två
gröna, två gula och två röda lysdioder.

Resultat
Nedan följer en sammanställning av den uppmätta sammantagna energiförbrukningen från de testkörningar vi genomfört, per dag och maskin.
Tabell 2. Resultat som visar förbrukad energi under testcyklerna.
Dag

Maskin

Dag 1

Weidemann
eHoftrac

Förbrukad
el, kWh

Weidemann
eHoftrac

Weidemann
eHoftrac
Valtra 6650

Använd mängd elenergi
i förhållande till använd
dieselenergi
24,1 %

6,9

67,6

15,1

Weidemann
1160
Dag 3

Förbrukad
energi, kWh*

16,3

Weidemann
1160
Dag 2

Förbrukad
diesel, liter

25,7 %
6,0

58,8

14,9

26,6 %
5,7

55,9

*energiinnehållet i diesel beräknas med faktor 9,8 kWh/liter diesel

Diskussion
De tester som här genomförts visar att den eldrivna lastmaskinen förbrukar el till
ca 25 % av den energimängd som motsvarande dieseldrivna lastmaskin förbrukar
i form av diesel för att utföra likvärdigt arbete. Skillnaden är något större än vad
som teoretiskt kan förväntas vid jämförelse mellan elmotor och dieselmotor. Det
kan möjligtvis förklaras med att eldriften erbjuder möjlighet till energieffektivare
maskinuppbyggnad i övrigt, till exempel mindre förluster i hydraulik. Elmaskinen
har två separata elmotorer som driver transmission respektive hydraulik. Det får
effekten att motorerna inte går i onödan. Vid transport går ett mycket reducerat
oljeflöde genom systemet då bara lite olja behövs till styrningen. Och motsvarande
om maskinen står stilla och bara använder lastaggregatet så sker inga förluster över
transmissionen. Dieselmaskinen har istället en förbränningsmotor dimensionerad att
klara både framdrift och hydraulik samtidigt, vilket skapar vissa förluster och även
olägenheter med att hydrauliken inte har full kapacitet om inte motorn varvas upp.
En större energiförbrukning uppstår även för dieselmaskinen då den har en viss tid
av tomgångskörning, vilket inte uppstår i elmaskinen. Motorn för hjuldriften stannar
helt om man står stilla och hydraulikens pump går på ett mycket lågt varvtal när man
inte rör lastarspaken, samt stannar automatiskt om man lämnar förarplatsen.

16
Skillnaden i energiförbrukning kan givetvis se annorlunda ut vid andra typer av
arbetsuppgifter. Det körmönster som vi valt bedömer vi dock vara representativt
för den typ av arbete som dessa maskintyper kommer att utföra på framförallt
djurgårdar.
Den effektiva körtiden blev ungefär 2,5 timmar, vilket även inkluderade en del
stopptider för anteckningar och småfix. Totalt blev det en väldigt intensiv körtid
som kanske i verkligheten blir mer utspridd i tid. Tillverkaren beskriver en körtid
på 2,1-5 timmar beroende på körintensitet, vilket verkar vara realistiskt.
Den batteridrivna lastmaskinen visade vid ett par tillfällen larmsignal om att
eltransmissionen blev för varm. Det var i slutet av arbetscykeln med dragande
arbete. Maskinen kallnade efter några minuters avstängning och arbetet kunde
återupptas. Enligt uppgift från Henrik Kauhanen, teknisk chef vid WackerNeuson,
kommer en uppdatering att genomföras på samtliga maskiner. Det kommer att
förbättra kylningen av färdmotorn.
Den eldrivna maskinen bedömdes som smidigare och kvickare i manövreringen.
Det som var mest påtagligt var att hydrauliken var autonom i förhållande till
framdrivningen. Diselmaskinen råkade flera gånger ut för motorstopp när en
hydraulikfunktion kom till ändläge samtidigt som dieselmotorn gick på för lågt
motorvarv, vilket det ofta blir vid precisionskörning fram mot t.ex. en bal.

