
te gebruiken groeit snel. Op veel locaties is het gebruik van vuile en luidruchtige brandstof 

stroom dat u niet kunt salderen. Deze stroom kunt u eenvoudig inzetten voor uw elektrisch 
materieel op projecten. 

BATTBOY 120

Emissievrij werken op iedere locatie
Zelf opgewekte stroom transporteren en gebruiken
Met de BATTBOY 120 accucontainer kunt u eenvoudig uw zelf opgewekte groene 
stroom transporteren en inzetten. Dit maakt emissievrij werken op iedere locatie 
mogelijk. De BATTBOY 120 is verkrijgbaar in een 16A en 32A uitvoering. Beiden zijn 
voorzien van alle gangbare aansluitingen om uw materieel op te laden en van energie 
te voorzien. De BATTBOY 120 accucontainer kan eenvoudig worden opgeladen met 
groene stroom vanaf uw eigen dak of veldopstelling. Het emissievrij vermogen is 

locatie kan worden ingevuld.

DE VOORDELEN
• Emissievrij en stil

• Besparing op brandstof/reductie stikstof

• Eenvoudig verplaatsbaar

• Energie op iedere gewenste locatie

• Verkrijgbaar met eigen logoʼs en huisstijl

• Zichtbaar duurzaam ondernemen

• Peakshaving bij hoge verbruik/opbrengst 
pieken

• Zowel verkoop als verhuur

Altijd en overal groene energie!

onder de naam BATTBOY Zero Emission Power Systems. 

www.BATTBOY.nl



BATTBOY 120 16A BATTBOY 120 32A
Accu 12 x Lithium 51.2v 200Ah 12 x Lithium 51.2v 200Ah

Totale accucapaciteit 120 KWh 120 KWh

Beschikbare accucapaciteit 96 KWh 96 KWh

Aansluitingen 400V 16A 400V 32A

Communicatie Victron / Must Victron / Victron

Afmetingen (HxBxD) 130 x 110 x 160 cm (HxBxD) 130 x 110 x 160 cm

Gewicht +/- 1.200 KG +/- 1.200 KG

Adviesprijs v.a. op aanvraag op aanvraag

Peakshaving nee ja

Tijdens een persoonlijk gesprek vertellen wij u 
graag meer over de BATTBOY producten en hoe u 
emissievrij kunt werken op iedere locatie. Wij rekenen 
u tevens de besparingen voor op brandstofkosten en 
stikstofuitstoot.

Afspraak maken
Benieuwd naar de mogelijkheden?

www.BATTBOY.nl

Contactgegevens
Green Hybrids B.V.
Waardsedijk Oost 18
3417 XJ Montfoort

E-mail: info@greenhybrids.nl
Telefoon: 085-0291844 Bel ons op:

085-0291844
of kijk op greenhybrids.nl

Peakshaving
Door congestie in het lichtnet krijgen veel bedrijven geen 
toestemming voor een aansluiting boven 3 x 80A. Iedere licht-
netaansluiting is gebaseerd op het hoogste piekverbruik. Door 
het toepassen van onze BATTBOY Zero Emission Power Systems 
kunt u tot 32A peakshaven of toevoegen aan uw lichtnet. De 
BATTBOY accucontainers balanceren dan de pieken in uw 
verbruik en opbrengst zodat het verhogen van uw aansluiting 
voorkomen kan worden.

ZICHTBAAR DUURZAAM ONDERNEMEN?
Dan is de BATTBOY de perfecte oplossing. Alle BATTBOY producten kunnen worden voorzien van het logo en de huisstijl van uw bedrijf. Denk 

bijvoorbeeld ook aan reclame-uitingen voor uw evenement of sponsor. Wij verzorgen desgewenst het ontwerp voor uw BATTBOY en zorgen dat 
zij duidelijk herkenbaar zijn op ieder project. Op deze manier laat u zien dat u écht duurzaam onderneemt.

Besparing op brandstofkosten
De brandstofkosten blijven maar stijgen en worden een steeds grotere kostenpost op projecten. Door de BATTBOY accucontainers in te zetten 

bespaart u op brandstofkosten en vermindert u de uitstoot van stikstof. Ga naar www.battboy.nl en bereken de besparingskansen specifiek voor 
uw persoonlijke situatie. 


