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ADVERTORIAL

Dragend op het succes van accugereedschap die 
de afgelopen jaar een enorme vlucht heeft  
genomen, zie je dat er een nieuwe generatie  
ontstaat. De klant is klaar voor elektrificatie, nu  
nog de inhaalslag van de machinebouwers  
afwachten. Vooral op het gebied van park, stad, 
land en in de mechanisatie branche vindt een ware 
metamorfose plaats, immers kunnen allerhande 
machines en werktuigen worden geëlektrificeerd.  
De accutechniek van tegenwoordig geeft vol-
doende capaciteit om zelfs gehele tractoren 
elektrisch te kunnen laten rijden. Maar u kunt ook 
denken aan elektrische zitmaaiers, transporters, 
machines ten behoeve van golfbaanonderhoud en 
een scala van bijvoorbeeld accugereedschap, maar 
ook grotere landbouwmachines zoals shovels.

Naast de markt, omarmen ook de branche-
organisaties het thema elektrisch. Inmiddels heeft 
Fedecom, naast Stadswerk, uitgever NWST en 
aanjager vanuit het aanbod van elektrische voer-
tuigen, Frisian Motors, zijn naam verbonden aan 
de Ecomobiel in oktober in Den Bosch. Dit is al 
vele jaren “de” beurs voor elektrische mobiliteit en 
wordt nu breder ingezet met thema’s zoals  
logistiek en mechanisatie & groenvoorziening.  
Hier zie je als bezoeker eindelijk het gehele gamma 
aan elektrische voer- en werktuigen en gereed-
schappen op één platform van a tot z.
Naast het Park, stad en land paviljoen kunt u 
natuurlijk zoals u van de beurs gewend bent voor 
de thema’s personenvoertuigen, transport &  
distributie, laden & infrastructuur en smart mobility 
terecht. Meer dan 5.000 bezoekers en 350  
exposanten en partners vinden elkaar om kennis 
en ervaringen te delen en samenwerkingen te 
starten. Exposanten geven de beurs niet voor niets 
een 7,5.

Tegelijk met Ecomobiel wordt in de Brabanthallen 
de Vakbeurs Energie georganiseerd. Dit is hét 
live B2B-platform gericht op duurzame energie-
opwekking en energiebesparing. Een platform 
boordevol innovaties, lezingen, live demonstra-
ties en waardevolle contacten. Besteed uw tijd 
goed en efficiënt: bezoek beide vakbeurzen en u 
bent weer helemaal op de hoogte van alle ins en 
outs rond Energie en mobiliteit.

Voor meer informatie of deelname mogelijk- 
heden aan het elektrificatie paviljoen neem  
contact op met Alexe Hartman via 06 - 22 18 09 30  
of via alexe@54events.nl.
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