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INNEHÅLL:

r 2045 ska Sverige vara helt klimatneutralt, vilket innebär att vi som
land inte ska tillföra några nya utsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Bakom beslutet står våra folkvalda politiker i riksdagen, som nu
lägger ett stort ansvar på oss alla att delta i omställningen efter bästa
förmåga.

NEW HOLLAND GASAR PÅ FÖR FULLT �����������������������������������������������3
CASE-LASTARE PÅ BIOGAS �������������������������������������������������������������� 5

NÄR DESSA RADER skrivs har vi drygt 25 år på oss att nå målet,
och lantbruket har som alla vet en viktig roll att spela i den gröna omställningen. Förutom att försörja en växande befolkning med bra och
hållbara livsmedel, kommer jordbruket och skogsbruket att kunna
leverera mycket av den gröna energi som samhället behöver.
Men lantbruket kommer även att behöva jobba
med sin egen omställning genom klimatsmarta
investeringar. Här kommer vissa investeringar att
löna sig på egen hand – medan andra kommer att
kräva samhällets stöd.
I dag använder lantbruket 266 300 kubikmeter
diesel- och eldningsoljor, som steg för steg måste
konverteras till gröna alternativ, och där bara en
mindre del utgörs av förnyelsebara alternativ i dag.

BRÖDER SATSADE PÅ SJÄLVGÅENDE MODELL ���������������������������������� 6

» Lantbruket

TRAKTORERNA SOM KLARAR HVO���������������������������������������������������� 8

har som alla vet
en viktig roll att
spela i den gröna
omställningen. «

FÖRSTA GASTRÖSKAN RULLAR UT���������������������������������������������������10
OBEFINTLIGA UTSLÄPP FRÅN FENDTS ELTRAKTOR ����������������������������11
SUCCÉ FÖR KOMPAKTLASTARE PÅ EL ��������������������������������������������� 12
SÅ MYCKET BILLIGARE BLIR KÖRNINGEN MED EL����������������������������� 13

I DEN HÄR BILAGAN sammanfattar vi några

UTSLÄPPSFRITT MED LITIUMJONBATTERIER�����������������������������������14

Ansvarig utgivare: Annika R Hermanrud

av de tekniska lösningar som kan komma att
spela en avgörande roll i din egen omställningsprocess. Några av dem finns att köpa
i dag, medan andra är ofärdiga koncept som
står under utveckling.
Trevlig läsning!

Ges ut i samband med
Bondebåten 2019.
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Fredrik Stork
Teknikredaktör
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New Holland gasar på för fullt
LONDON.

New Hollands gastraktor ska vara ute på marknaden
om två år. Kunderna ska lockas av lägre bränslekost
nader och minskat oljud i hytten. Men den stora
stötestenen är fortfarande att det krävs större
tankar för att klara en dags arbete.
Två år är enligt New Holland vad som krävs för att ställa
om fabriken i Basildon och göra de sista finjusteringarna
på traktorn.
Gasmotorn kommer till en början att integreras i en modell som motsvarar dagens T6:a. Men efter det planerar
ägaren CNH att lansera drivlinan i fler modeller och maskiner, även utanför CNH-gruppen.
Prototypen som New Holland
visade upp i februari 2018 vid sitt
pressevent i Basildon utanför London, och som har visats på mässor,
kännetecknas av stora glaspartier
som ger god sikt åt alla håll.

ATL TV
Spana in New Hollands
nya traktor samt fler bilder.
Klicka här eller scanna
QR-koden.

Nyheter på insidan
Vid sidan av drivlinan sitter de
stora nyheterna på insidan. Förarhytten har en futuristisk design där
merparten av traktorns funktioner
styrs från paneler där en även ersätter back- och sidospeglarna.
Vid sidan av menyerna har New Holland även valt att fokusera på ergonomi och design. Traktorsitsen är bekväm
och ska tydligen vara något utöver det vanliga.
En kul detalj i prototypen är att golvet är av trä. Vilka ➜

Enligt Mark Howell, som är chef för alternativa bränslen på New Holland, ska prisbilden för företagets gastraktor ligga
i linje med motsvarande dieselvariant. 
FOTO: FREDRIK STORK
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➜ designelement som kommer att leta sig in i den färdiga
– Vissa djurhållare behöver inte tio timmars körtid utan
produkten är dock fortfarande oklart men trä kan vara ett
klarar sig med fyra. Men utför man tungt arbete i fält så
alternativ.
ska vi ha en lösning även för det, sa Sean Lennon, produkt– Trä är miljövänligt och har låga ljudnivåer. Vissa tyckchef på New Holland.
er att det är opraktiskt men det kan ha en framtid, säger
Inga utsläpp
Mark Howell som är chef för alternativa bränslen på New
Holland.
I framtiden kan högkomprimerad flytande biogas inte uteNu när produktionsbeslutet är taget kommer praktiska
slutas men i den närmaste framtiden ser företaget att
lösningar att prioriteras och vägas mot vad som är
metanprogrammet kommer att drivas på vanlig forekonomiskt möjligt att producera.
donsgas – och allra helst på uppgraderad biogas.
Prisbilden väntas bli i linje med motsvaranMed biogas i tanken reduceras klimatavtryckde dieselmaskin.
et till försumbara nivåer. Men även vid in– Eventuellt kommer priset att bli något
blandning av fossil naturgas reduceras klihögre på grund av att den tillverkas i små
matpåverkan med 10 procent jämfört med
procent räknar föreserier i början men den kommer att bli billidiesel. Nyttan med biogas är alltså stor. Båtaget att biogas
gare att köra så vi räknar med att kostnade sett till klimat och plånbok.
sänker bränslekost
derna tar ut varandra, sa Mark Howell till
Nu återstår bara frågan: Hur många komnaden med.
ATL i februari 2018.
mer att köpa den?

30

Fredrik Stork

Lägre bränslekostnad
I totalkalkylen räknar företaget med att bränslekostnaderna sänks med 30 procent med biogas i tanken. Besparingen
baseras på tyska fälttester och kan bli ännu större med stigande bränslepriser.
Under presskonferensen på New Holland-fabriken utanför London tryckte företaget hårt på att prestandan och
serviceintervallerna ska ligga i linje med sin dieselmotsvarighet. Däremot ger gasbränslet en reducerad ljudbild med
omkring 3 dBA. Nackdelen som måste överbryggas är
fortfarande att dieselbränslet är mer energieffektivt.
Större tankar
Dagens prototyp duger visserligen väl åt djurhållarna. Men
för att klara en dags hårt arbete på fältet krävs ytterligare
justeringar. För att klara detta planerar CNH att kombinera de båda alternativen som står till buds – finjustera motorn och öka tankstorlekarna. Enligt företaget finns det
fortfarande gott om utrymme i konstruktionen för att göra
det sistnämnda.

Prototypens hytt kännetecknas av god sikt åt alla håll
och kanter. Tack vare den genomskinliga takluckan ska
det även bli enklare att manövrera frontlastaren i upphöjt
läge.
FOTO: EMMANUEL BOURGOIS

fredrik.stork@atl.nu

FAKTA Specifikationer
Motor: Sexcylindrig gasmotor från FPT. 180 hp/740
Nm. Lever upp till miljökraven
utan behov av Adblue.
Körhastighet: 50 km/h.
Tankstorlek: Tre gastankar, motsvarande en dags
arbete. Exakt gasmängd anges inte.
Konstruktion: Hytten erbjuder 360 graders synfält och 20 procent mer glasyta än en vanlig traktor. Glastaket gör det enkelt att följa frontlastaren i
upplyft läge. Kameror ersätter backspeglarna. Merparten av traktorns funktioner styrs från futuristiska pekpaneler. Temperatur, musik och telefon kan
styras med rösten.
En kul detalj är verktygslådan som nås från traktorns utsida. Den har gott om plats men skulle kunna få stryka på
foten till förmån för större gastankar. FOTO: FREDRIK STORK
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Hjullastaren som drivs med biogas
CNH, med tunga varumärken som Iveco, har slutit en
biogasöverenskommelse och lanserat ett nytt hjul
lastarkoncept som drivs på gas.
Biogasen har framtiden för sig, enligt flera stora fordonstillverkare som Volvo och Scania. Men även CNH, med
tunga varumärken som Iveco, New Holland och FPT, tonar
fram som en allt starkare förespråkare av bränslet.
Hittills har företaget, med motortillverkaren FPT i
spetsen, producerat över 45 000 industrimotorer som drivs
på natur- och biogas enbart till den europeiska marknaden.
Samtidigt har Iveco lång erfarenhet av bränslet i sin
buss- och lastbilstillverkning, och som ATL tidigare har
berättat satsar nu även New Holland på att släppa en traktormodell som drivs på biogas inom bara några år.
Italienskt avtal
Nyligen träffade flera CNH-företag en överenskommelse
med den italienska staten som bygger på att företagen och
staten ska driva på utvecklingen mot en ökad produktion
och biogasanvändning.
Som ett led i utvecklingen har företagsgruppen även skissat på att flytta in FPTs gasdrivna motorer i ett nytt hjullastarkoncept som utvecklas av systerföretaget Case Equipment.
Utvecklingsarbetet går under namnet Project Tetra och
är i stora drag unikt i sitt slag.
Enligt CNH finns det inget liknande inom entreprenadsegmentet i dag.
Konceptet ska vara ett svar på branschens strävan efter
att använda mer hållbara bränslealternativ.
Till detta kommer en utmanande design och en rad nya

Produktskisserna vittnar om en utmanande design. Enligt CNH ska hjullastaren få en rad nya säkerhetslösningar som
ska göra gasdriften säker för användaren. 
FOTO: ROSSELLA FERRERO

säkerhetslösningar som ska göra gasdriften säker för användaren.
Enligt CNH ska prestandan vara minst lika hög som i
den dieseldrivna motsvarigheten. Men troligtvis kan anSIDA 5/14

vändaren även räkna med lägre bränslekostnader och bullernivåer tack vare att motoralternativet i stort sett alltid
går både tystare och snålare.
Fredrik Stork
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Unik foderblandare sparar tid
VÄSTERVIK.

Med en självgående foderblandare går det att spara in
både maskinkostnader och bränsle och dessutom en
hel del arbetstid.
Många stora mjölkgårdar använder bogserade fodervagnar. Men det framstod plötsligt som ett sämre alternativ
när bröderna Henrik, Gabriel och Mathias Jonsson behövde göra en nyinvestering.
I sin maskinkalkyl har de räknat med att den självgående
foderblandaren ska ge en bränslebesparing men också vägt
in fördelar som ökad driftssäkerhet och ökad kvalitet i foderblandningen samt minskade servicekostnader.
Tack vare investeringen kunde gården dessutom sälja av
en traktor och frigöra kapacitet på den tidigare så uppbundna hjullastaren.
– På så sätt blir det en besparing. Men man klarar sig så
klart inte utan lastmaskin på det här, säger Henrik Jonsson.
Dyrare maskin
Den stora nackdelen är om möjligt att maskinen är dyrare i
inköp. Men den kostnaden räknar bröderna med att hämta
hem när utfodringseffektiviteten höjs. I dag har bröderna
1 600 mjölkkor fördelade på två gårdar utanför Västervik i
Småland.
Efter flera gårdsdemonstrationer och studiebesök valde
bröderna att köpa in två foderblandare från Siloking, vilket skapade förhandlingsutrymme.
– För driftssäkerhetens skull vill vi ha två likadana. När
man har så här mycket djur är det viktigt att djuren får mat
när de ska, säger Gabriel Jonsson.
Tidigare krävde foderhanteringen maskinresurser i ➜

Ungefär två arbetsdagar krävs för att hitta knepen som gör att man kan kapa tidsåtgången i foderhanteringen. Hur stor
tidsbesparingen blir med en självgående foderblandare beror i första hand på gårdslogistiken.
FOTO: FREDRIK STORK

SIDA 6/14

SPECIALUTGÅVA FRÅN ATL – LANTBRUKETS AFFÄRSTIDNING 

#12 TEMA: TEKNIK

➜ form av traktor, hjullastare och blandarvagn. Nu gör en
maskin allt på betydligt kortare tid och utan att föraren
behöver hoppa in och ut mellan olika maskiner.
– Den stora vinsten är att maskinen ger en tidsbesparing
på två timmar per dag. Den fräser fodret fortare. Innan
fick vi lossa och lasta med skopa, säger Henrik Jonsson.
Sparar 7 000 liter diesel
Eftersom lantbruket är uppdelat på flera stallbyggnader
underlättas utfodringen dessutom av att företagets centraldator kan skicka kornas foderrecept direkt till foderblandaren. Tack vare maskinens skäraggregat och våginstru
ment plockar föraren sedan enkelt ihop de ingredienser
som behövs i form av ensilage, majs, spannmål, proteinmix, HP-massa, salt och vatten.
Totalt blandar maskinen 65–75 ton foder om dagen.
Dieselförbrukningen ligger i snitt på 70–75 liter under en
arbetsdag men förhoppningen är att komma ner ytterligare
10 liter per dag när varvtal och logistik trimmats in ytterligare.
– Vi tror att vi sparar cirka 7 000 liter diesel om året när
vi plockar bort lastmaskinen, trots att foderblandaren drar
mer än traktorn, säger Henrik Jonsson.
Ovanliga i Sverige
Förhoppningen är även att investeringen ska ge andrum
om mjölkpriset viker neråt. Om det går att frigöra arbetstid och minska bränsleförbrukningen är det mycket värt
om tiderna blir sämre.
Självgående foderblandare är än så länge ovanliga
i Sverige. Men Henrik Jonsson räknar med att fler hakar
på.
– Jag tycker att fler borde göra det med tanke på bränslebesparingen, arbetsbesparingen och den förbättrade arbetsmiljön – att man slipper hoppa in och ut ur maskinerna. Redan vid 300–400 kor börjar man lägga en hel del tid
på att blanda foder. Det här är ett effektivt sätt att skära ner
på den tiden, säger han.
Fredrik Stork

FAKTA Siloking 500+ 2519-25
Pris: Från 2 800 000 k
 ronor (exkl moms) beroende
på utrustningsnivå.
Kapacitet: 25 kubik.
Motor: Volvo Penta 6 cylinder 218 hk.
Övrig teknik: Recepturprogram med molnbaserad
lagring, hantering och driftsuppföljning via GPRS.
Förberedd för NIR-mätning vid lastning, sammankopplat med recept för korrekt TS-volym. 2 stycken styrbara axlar för enklare manövrering. Kan fås
med transporthastighet upp till 50 km/h.


KÄLLA: KVERNELAND

Ogestad herrgård och Hyllela
Foderblandaren lägger enkelt ut fodret i stallet.

Omsättning: 80 miljoner kronor.
Vinstmarginal: Inte offentlig.
Anställda: 26 inklusive bröderna själva.
Mjölkproduktion: 48 kubikmeter per dag.
Areal: 2 000 hektar varav hälften skog. Åkerareal
inkl arrenderad: 1 600 hektar.

ATL TV
Se hur den självgående
foderblandaren jobbar
på mjölkgården
Klicka här eller scanna QR-koden.

Den stora vinsten är att maskinen ger en tidsbesparing på
två timmar per dag. Den fräser fodret fortare. Innan fick
vi lossa och lasta med skopa, säger Henrik Jonsson.
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Allt vanligare med
förnybart bränsle
Intresset för att tanka förnybart ökar och det märks
även hos traktortillverkarna. Jämfört med förra året
kan allt fler modeller tankas med ren HVO eller så
kallad HVO 100.
Med förnyelsebart bränsle i tanken är det möjligt att ta
gårdens miljöarbete till nästa nivå. Ett av de populäraste
alternativen på marknaden är ren HVO-diesel, som har en
kemisk uppbyggnad som är näst intill identisk med sin fossila motsvarighet.
När ATL gick igenom vilka modeller som klarade bränslet förra året var det i princip bara Valtra som gav grönt ljus
fullt ut. Detsamma gällde även Massey Ferguson, som gav
klartecken med förbehållet att bränslet ska fungera i alla
modeller med motorer från Agcopower.
Kör i alla fall
Det bör påpekas direkt att många lantbrukare kör sina
traktorer på HVO ändå, utan att ta hänsyn till tillverkarens rekommendationer, men att det i så fall kan påverka
tillverkarens garantiåtaganden vid en eventuell motorskada.
Det bästa svaret på om traktorn klarar av ren HVO får
man som alltid genom att jämföra instruktionsbokens
bränslerekommendation med den information som bräns-

leleverantören lämnar. Men det är en klen tröst för den
som bara vill ha ett rakt svar. Så i stället har vi på ATL vänt
oss till återförsäljarna för att be dem precisera vilka modeller som klarar bränslet.
För den som vill tanka förnybart är 2019 års lista en klar
förbättring. Till skillnad från förra året uppger nu även
Swedish Agro att alla Claasmodeller i dagens traktorprogram, och som introducerades den 1 januari 2018, ska
kunna köras på HVO utan undantag. Samma sak gäller
Fendt, som numera klargör att bränslet kan tankas i alla
nya traktorer.
Framför allt har flera av tillverkarna passat på att uppdatera sina bränslerekommendationer i samband med släpp
av nya modeller som klarar de nya utsläppskraven. New
Holland, som förra året bara erbjöd bränslealternativet i
två mindre modeller, har i år lagt till flera modeller i
T7-serien till listan (se nedan).
Stort intresse
Även storsäljaren John Deere vittnar om ett stort intresse
för bränslet men hänvisar även fortsättningsvis till instruktionsboken för att få bäst svar. Intresset för HVO 100
har exploderat under det senaste året, enligt Mikael Persson, distriktschef på John Deere.
– Det är svårt för mig att sätta in det på en skala från ➜
SIDA 8/14

FAKTA Så svarar återförsäljarna
Claas
2018 introducerade Claas ett nytt traktorprogram
och i samband med detta går hela vårt traktorprogram att köra på HVO utan undantag.
John Deere
Det generella svaret är att följa rekommendationerna i instruktionsboken. I nyare traktorer kan 5-, 6-,
7- och 8R-serien med Steg 3B-, Steg 4- eller en Steg
5-motor generellt sett köra på HVO 100.
Valtra
Alla Valtramodeller, nya som gamla, kan köras på
HVO 100 utan restriktioner.
Deutz-Fahr
HVO godkänns på samtliga modeller så länge
bränslet uppfyller kraven. Någon av dessa två bestämmelser ska uppfyllas för att garanti- och miljöregler ska gälla: UNI EN 590:2010 eller ASTM D
D975-14 klass 2-D S15.
New Holland
Vi tillåter HVO på de traktorer som uppfyller miljö
steg 5. I dagsläget är dessa T7.195S, T7.215S,
T7.230, T7.245, T7.260, T7.270, T7.275, T7.290
och T7.315. Fler modeller kommer att godkännas
vartefter vi säljer dem med emissionskrav 5 under
det närmaste året.
Massey Ferguson
Uppgav redan förra året att alla modeller med
Agcopower-motorer ska klara av ren HVO.
Fendt
Vi har ett HVO-godkännande för samtliga nya
Fendttraktorer. Detta omfattar hela försäljningsprogrammet, alltså alla de modeller som saluförs
i dag.
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➜ ett till tio men vi får mycket samtal när vi träffar kunderna och även återförsäljarna får många frågor som kommer till mig. Intresset är stort och jag tror att det kommer
att växa, säger han.
Beredda att betala
Så intresset ökar trots att bränslet just nu kostar 1
krona mer än den konventionella dieseln?
– Jag tror att de som har en övertygelse att köra fossilfritt har en annan syn på det hela och de är beredda att betala lite mer. Har man ekologisk produktion är detta även
en del av den kommande miljöprofilen. Fördelen med detta
är att serviceintervallet och garantierna är desamma med
HVO 100 och att verkningsgraden är lika hög som med
vanlig fossil diesel.
Så vad är det korta svaret? Om jag vill köpa en grön traktor med Deereemblem, vilka kan jag köra på ren HVO då?
– Det korta svaret är att de som har en Steg 3B-motor, en
Steg 4- eller en Steg 5-motor generellt ska kunna köra på
det i 5-, 6-, 7- och 8R-serien. Men dilemmat är att om kunderna har en 20 år gammal traktor så är det svårare för oss
att svara på det, säger Mikael Persson.
Fredrik Stork

FAKTA HVO
HVO, eller hydrerad vegetabilisk olja, är en typ av
syntetisk diesel som tillverkas med hjälp av vegetabiliska oljor och animaliska fetter. Eftersom råvarorna är helt förnyelsebara ger HVO 100 en reducering av växthusgaserna med upp till 90 procent i
jämförelse med fossil diesel.
Internationellt är även restprodukter från
palmoljeodlingen en omdiskuterad råvara i
HVO-diesel. Ett annat förnybart alternativ är RME,
som tillverkas av rapsolja, och som ofta låginblandas i vanlig diesel.
Fendt är senast ut i raden med att tillåta HVO i sina traktorer. 
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GS4118K kommer att vara något dyrare i inköp, men billigare i drift än sin konventionella dieselmotsvarighet.

En omväg via Gazprommacken är allt som krävs för att
tanka upp gaströskan.

Första tröskan som går på gas
Den vitryska maskintillverkaren Gomselmash,
med varumärken som Palesse i portföljen, är på
väg att lansera vad de själva kallar för marknadens
första skördetröska som går på komprimerad
metangas.

första hand att bränslet är billigare, vilket ska bidra till lägre driftskostnader för gårdsägarna. Dessutom leder bränslet ofta till lägre koldioxidutsläpp även om tröskan tankas
med fossil naturgas. Men bäst blir effekten naturligtvis om
tröskan tankas med förnybar biogas.

På hemmamarknaderna i östra Europa väntas maskinen i
första hand bli ett hett alternativ för gårdsägare som är benägna att ta omvägen via en gasmack.
Det som gör gas intressant i jordbrukssammanhang är i

Kostar lite mer
Däremot uppger tillverkaren att Palesse GS4118K, som
modellen heter, kommer vara något dyrare i inköp jämfört
med sin konventionella dieselmotsvarighet.
SIDA 10/14

Motorn ska enligt uppgift klara utsläppskraven för Stage
V, och levereras i det här fallet av Cummins och har modellbeteckningen IS12G.
Till Palesses huvudmarknader hör i första hand Ryssland, Ukraina, Kazakstan, Tjeckien, Slovakien, Rumänien,
Bulgarien och Baltikum.
Men även Argentina, Brasilien och Kina har seglat
upp som viktiga exportmarknader, enligt företagets hem
sida.
Fredrik Stork
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Snabbladdar på en lunchrast
FENDTS BATTERIDRIVNA TRAKTOR LOCKAR MED OBEFINTLIGA UTSLÄPP
Fendt har mött ett betydande intresse för sin eldriva
traktor, även bland svenska kunder, sedan företaget
visade upp sin prototyp på Agritechnica 2017.
Fendt e100 Vario är en av de första batteridrivna traktorerna, som enligt tillverkaren ska klara av en hel dags normalt
arbete. Störst har intresset varit i städer och bland entreprenadfirmor, men med rätt förutsättningar kan traktorn
även vara ett användbart fordon i lantbruket.
I traktorn sitter en elmotor på 50 kW och ett litiumjonbatteri på 100 kWh. Kapaciteten ska, enligt Fendt, motsvara fem timmars arbete. Men med snabbladdning ska batteriet kunna laddas upp till 80 procent på 40 minuter.
Styrs genom en smarttelefon
För att underlätta komforten kan flera av traktorns funktioner övervakas och styras genom en vanlig smarttelefon.
Men inom ramen för komfortmöjligheterna finns det även
möjlighet att ställa in förvärmning av hytten inför kalla
vinterdagar och förkylning inför varma sommardagar.
Förutom reducerade koldioxidutsläpp lockar Fendt e100
Vario med fördelar som lågt underhåll, stor energieffektivitet, lågt buller samt obefintliga utsläpp av hälsoskadliga
partiklar i närmiljön.
Med eldrift är traktorn även användbar för arbete inomhus och i tätorter där det kan finnas begränsningar för förbränningsmotorer. Dessutom hoppas Fendt att det ska vara
möjligt att använda traktorn som mellanlager för el som
produceras på den egna gården.
Fredrik Stork

Fendts eltraktor i arbete. Förutom grönyteskötsel kan traktorn även användas med plogblad.
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Eldriven lastare en tyst vinnare
Intresset för eldrivna kompaktlastare ökar. Men
maskintypen är fortfarande ett relativt ovanligt
inslag på gårdarna.
En som har gjort slag i saken är mjölkbonden
Lars-Gunnar Jonsson som köpte en eldriven
Avant för några månader sedan och han är
mer än nöjd.

FOTO: FREDRIK STORK

VETLANDA.

ATL TV
ATL besökte gården.
Klicka här eller scanna
QR-koden.

Ljudnivåerna och avsaknaden av dieselavgaser ger
sammantaget den eldrivna Avanten många plus
poäng, speciellt vid inomhusarbeten.
På gården använder Lars-Gunnar Jonsson i första
hand maskinen för att göra rent foderborden, och som
backup om den rälsburna utfodringen skulle haverera.
Men nya användningsområden öppnar sig hela tiden.
Djuren lite skrämda
– Jag hade lånat en Bobcat tidigare, men då har du motorbullret och dieselavgaserna som är ett problem, plus att
djuren faktiskt blev lite skrämda av den, säger Lars-Gunnar Jonsson.
– Nu är det mer nyfikenhet. Men för min egen del innebär det också att jag inte behöver ha hörselkåporna på, annat än när jag vill lyssna på radio.
Är det stor skillnad på ljudnivåerna?
– Ja, det går inte att jämföra. Med Bobcaten gick det inte
att köra utan hörselkåpor, och när jag skulle köra ut ensilage
i den gamla ladugården fick jag stanna och låta fläktarna gå
innan jag kunde köra ut resten. Det som är trist är att den
egentligen är lite för hög för det gamla stallet, säger
Lars-Gunnar Jonsson om investeringen.
Höjden var också det som gjorde att konkurrenterna ➜

Lars-Gunnar Jonsson köpte till pallgafflar, krokodilgrep och skopa, och han tycker att man först ska sätta sig med Avants 160 sidor långa redskapskatalog innan man väljer ut en modell, eftersom alla redskap inte passar till alla maskiner.
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➜ Weidemann och Trejon föll bort. Deras eldrivna kompaktlastare var helt enkelt inte kompakta nog för att ta sig
fram i det nybyggda stallet, vilket beror på att rälssystemet
stjäl en del takhöjd.
– Om vi tittar på plus och minus, så är
den dyr i inköp. Nu hade jag en traktor
som jag kunde ta i inbyte som gjorde det
möjligt. Men när det börjar springa i väg
mot en halv miljon kronor med redskap så
börjar det bli kämpigt.
Bra lyft
Lars-Gunnar
Jonsson
Ett annat minus är den utskjutande
midjestyrningen som tar en hel del plats i
anspråk vid svängningar.
– På Avants R-serie sitter man på den bakre delen medan
man på den här sitter på främre delen, och det gör att man
svänger ut mot motsatt håll varje gång man svänger höger
eller vänster. R-serien har en mer äkta midjestyrning.
– Men en så stark liten kompakt maskin skapar alltid
användningsområden. Behöver jag lyfta någonting hämtar
jag alltid Avanten.

Billigare drift
Merkostnaden för den elektriska drivlinan ligger på omkring 185 000 kronor, och är inte alldeles enkel att köra in.
Rise har visserligen visat att investeringen går att räkna
hem, genom billigare drift och underhåll, förutsatt att batteriet inte behöver bytas ut. Själv har Lars-Gunnar Jonsson
räknat med en halvtimmes körning per dag.
– Jag ligger nog i nederkant på timantalet egentligen,
men i och med att jag har så många korta körningar kommer jag samtidigt att spara in på kallstarterna.
– Men ska du ha den i utfodringen är det inget att tveka
på även om inköpspriset är en halv miljon, eftersom du
ska in i stallbyggnader och köra så pass mycket. Den
egna hälsan är också viktig när man ska räkna på investeringen.
Fredrik Stork
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Så mycket billigare blir körningen med el
Eldrivna Avant finns i två modeller, E6 och den lite
enklare E5, som bygger på samma plattform. Valet
av batterilösning är i grunden den största skillnaden
mellan modellerna, och för många lär litiumjon
varianten vara det bästa alternativet.
Medan E6:an är utrustad med ett modernt litiumjonbatteri
har E5:an ett lite enklare AGM-batteri, eller blybatteri som
man också skulle kunna kalla det.
Merkostnaden för AGM-batteriet är 80 000 kronor för
den som föredrar eldrift framför ett flytande motorbränsle,
och vill man i stället ha det energitätare litiumjonbatteriet
blir merkostnaden 160 000 kronor – pengar som ska gå att
köra in under maskinens livslängd sett till att både driften
och underhållet blir billigare.
– Elmaskinen är dyrare i inköp, men efter en given tidpunkt blir den billigare. Vi räknar med att den blir 30 procent billigare i slutändan, säger Nordfarms Avantspecialist
Petter Hadenius.
Litiumjonbatteriet har dessutom fördelen att det kan
snabbladdas på en timme med företagets egna laddare som
kräver en säkring på 32 ampere.

Den tekniska livslängden på Avants kompaktlastare
sträcker sig från 2 000 till 9 000 timmar i ytterlighetsfallen.
Framför allt är det midjestyrningen och teleskoputskjutet
som får ta mycket stryk.
Men för den kund som tar hand om sin maskin bör det gå
att komma upp i åtminstone 6 000 timmar, enligt Petter
Hadenius.
AGM-batteriet ska i sin tur klara 1 500 laddcykler, vilket i
runda slängar motsvarar ungefär 3 000 arbetstimmar. Detta
kan jämföras med E6:an som ska klara 2 500 laddcykler eller 10 000 timmar.
Det innebär att E6:ans kunder inte behöver kalkylera
med något batteribyte, medan många av E5:ans kunder lär
få göra det.
Fredrik Stork
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FAKTA Kostnadskalkyl
Avant E6 Avant E5 Avant 528
			
(Diesel)
467 900

338 900

282 900

Körtimmar/år

1 080

1 080

1 080

Årsförbrukning el
(5,5 kWh/h)

5 940

5 940

Årskostnad el
(1 kr/kWh)

5 940

5 940

Grundpris

Årsförbrukning
diesel (6,2 l/tim)			

6 696

Årskostnad diesel
(10:50 kr/l)			

70 308

497 600

368 600

13,8

13,6

Kapacitet
normalt arbete

4 timmar

2 timmar

Kapacitet
hårt arbete

2 timmar

90 min

Totalkostnad 5 år
Batteri (kWh)

Snabbladdare
16 ampere (kr)

31 900		

Snabbladdare
32 ampere (kr)

55 800		

634 440

Kostnad
batteribyte		

40 800

900

900

950

2,8

2,8

2,8

Lyftkapacitet (kg)
Lyfthöjd (m)
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Utsläppsfritt med litiumjonbatterier
Trejon Flexitrac Ion är en annan kompaktlastare som
drivs med el.
Modellen blir därmed ytterligare ett kompleATL TV
ment i Flexitracs 11-serie, och är helt eldriSe en annan kompakt
ven vilket ger en tyst gång och utsläppsfri
lastarmodell: Ehoftrac 1160
körning. Kompaktlastarmodellen är ut
från tyska Weidemann.
rustad med litiumjonbatterier på antingKlicka här eller scanna
en 300 eller 400
QR-koden.
amperetimmar.
Trejon Flexitrac Ion är utrustad med två
elmotorer, varav den ena är inbyggd i drivsystemet. Det ska i sin tur ge en hög prestanda och dragkraft, medan den andra motorn ska
garantera full kraft till hydrauliken.
Precis som med liknande maskiner på marknaden
ska driften på el borga för låga drifts- och servicekostnader.
Trejon finns i dag representerade på 75 försäljningsställen i Sverige och utomlands, och producerar sedan tidigare
en rad olika maskiner. Förutom Flexitrac står företaget
bakom varumärken som Optimal för park och vägunderhåll, samt Multiforest skogsvagnar och kranar.
Vid sidan av miljöskälen kan investeringarna i eldrivna
kompaktlastare numera räknas hem ekonomiskt i flera
fall. 
Fredrik Stork
Modellen kan utrustas med flera av standardredskapen i serien.

Specialutgåvan baseras på Fredrik Storks
föredrag om framtidens bränsle inom jord
bruket, och ges ut gratis till alla som medverkar på Bondebåten.

Du som är prenumerant på ATL kan läsa
fler specialutgåvor
på atl.nu/special.
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Du som vill teckna en
prenumeration kan
klicka här eller scanna QR-koden.
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Artiklarna i den här utgåvan
har tidigare publicerats i ATL
och på www.atl.nu mellan
2018 och 2019.

