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TERBERG INTRODUCEERT ELEKTRISCHE EN WATERSTOF-AANGEDREVEN PTO 
VOOR DE BOUW 

Terberg Techniek, onderdeel van Royal Terberg Group, introduceert een Elektrische Power Take-off 
(E-PTO en E-PTO-H2) voor de bouwwereld die urgent behoePe heeP aan oplossingen om te kunnen 
voldoen aan steeds strengere normen voor de uitstoot van CO2 en andere ongewenste stoffen. De 
E-PTO is ontwikkeld om convenSonele power take-offs te vervangen zoals die op trucks gebruikt 
worden om de kracht van de dieselmotor in te zeUen voor andere toepassingen op de bouwplaats. 

Betonmixers en autolaadkranen 
De E-PTO is al in gebruik bij een van grootste Europese producenten in de cemen;ndustrie. De E-PTO 
wordt als een zelfstandige module op de vrachtwagen van een betonmixer gemonteerd. Hierdoor kan 
de dieselmotor uitgezet worden waar deze anders sta;onair zou draaien om de betonmixer aan te 
drijven op de bouwplaats. De E-PTO werkt met een specifiek pakket lithium ion baDerijen en kan met 
een waterstofmodule uitgerust worden. De waterstofmodule maakt snel bijtanken mogelijk, net zoals 
bij auto’s of trucks, in plaats van opladen aan de laadpaal. Een andere toepassing is het aandrijven 
van de hydraulische systemen van autolaadkranen. Met genoeg kracht om tot 400 bar druk te leve-
ren, kan de E-PTO twee hydraulische pompen per segment van zware autolaadkranen aandrijven. 

ElektrificaSe als nieuwe strategische richSng 
Met de introduc;e van de E-PTO ini;eert Terberg Techniek een nieuwe koers rich;ng de enorme 
groeimarkt van elektrifica;e van diesel-aangedreven werk- en voertuigen. Door gebruik te maken van 
de EV-technologie en waterstofinnova;es van de Terberg Group, kan Terberg Techniek zijn exper;se 
in truck modifica;e inzeDen om sterke toepassingen voor truck-gerelateerde toepassingen te bou-
wen. Guido Schoeman, General Manager Ontwikkeling van Terberg Techniek stelt: “Vanuit onze histo-
rie en ervaring weten wij alles van trucks. En nog belangrijker: wij kennen de zware toepassingen en 
de ruwe omgeving in allerlei plaatsen op de wereld. De inzet van EV-technologie en de toepassing van 
waterstof opent echt een heel nieuw perspec;ef.” 

Meer innovaSe 
In de werkplaatsen bij Terberg Techniek in IJsselstein is een andere innova;e al in vergevorderd stadi-
um: “Net als bij de autolaadkranen kunnen wij ook de hydraulische systemen van graafmachines 
aandrijven. Alleen moeten wij in dit geval de waterstof fuelcell module onder de motorkap van de 
graafmachine zien in te passen. Wij werken nu voor Scholman aan een project in samenwerking met 
een wereldwijd merk in graafmachines. Toen wij hen de technologie lieten zien, besloten ze direct om 
het project op te pakken. Een voor de hand liggende keuze aangezien al hun klanten gebaat zijn met 
schone energie om aan steeds dwingender regelgeving te kunnen voldoen”, aldus Guido Schoeman. 

Over de Royal Terberg Group  



Royal Terberg Group, ac;ef in de Automo;ve sector, heeW ves;gingen in 12 landen en bereikte in 
2020 een omzet van ruim 1 miljard Euro met totaal 3.000 werknemers. Terberg ontwikkelt, produ-
ceert en modificeert speciale transportvoertuigen, beladingssystemen en weeg- en iden;fica;e-sys-
temen voor intensief en industrieel gebruik. Het bedrijf werkt volgens de hoogste kwaliteitseisen en 
met de modernste transport- en ICT-technologie. Terberg levert voor deze producten ook een breed 
pakket aan diensten, zoals onderhoud en repara;e, onderdelenservice, retrofit, verhuur, inruil, tele-
ma;ca en training. Dit stelt klanten in staat hun materiaal betrouwbaar en kostenefficiënt in te zet-
ten. In de Benelux biedt Terberg daarnaast leasingproducten aan via de Terberg Business Lease Group. 
Meer informa;e: www.terberg.nl. 
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Meer informatie: 

Royal Terberg Group: www.terberg.nl 

Terberg Techniek: www.terbergtechniek.nl 

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:  

Royal Terberg Group, Gert Jan van Hilten, Marketing & Communications Manager, g.v.hilten@terberg.com, +31 6 10 07 35 60 

Terberg Techniek, Guido Schoeman, gschoeman@terbergtechniek.nl, +31 30 600 62 60 
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