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De ET Lander is 3,72 meter lang; het is een 
korte wendbare terreinwagen, zelfs in de klein-
ste steegjes. Hij heeft een draagkracht van 1000 
kg en een trekkracht van maximaal 750 kg. 
Door zijn all-road-banden en hoge bodemvrij-
heid is hij geschikt voor verschillende lastige, 
hellende ondergronden. Daarnaast heeft de 
ET Lander een driezijdige kipper, en met zijn 
watertank en 230V-omvormer heb je alles bij je 
wat je nodig hebt. De knopjes zien eruit alsof 
iedereen het wagentje kan bedienen. Omdat 
de terreinwagen volledig van glas is, heeft hij 
geen dode hoeken, wat veilig is in drukke ste-
delijke gebieden. De ET Lander is volledig elek-
trisch met lithium- of loodzuurbatterijen; ook 
elektrische appratuur kan in de wagen worden 
opgeladen. De Belgische gemeente Anderlecht 
heeft er op dit moment drie in gebruik en de 
volgende twee terreinvoertuigen zijn al besteld 
bij Etesia.

Geschiedenis
Etesia heeft een lange geschiedenis als het gaat 
om elektrische werktuigen. De eerste elektri-
sche accumaaier van Outils Wolf-groep, waar-
toe Etesia behoort, dateert al uit 1973. In 2008 
ontwikkelde het bedrijf een elektrische zitmaai-
er en in 2012 kwam de Bahia M2E op de markt. 
Voortbouwend op deze geschiedenis ontwik-
kelde Etesia de ET Lander. Deze kon al in 2018 

worden geïntroduceerd in Frankrijk. Helaas 
duurde het nog even voordat de ET Lander de 
Nederlandse wegen op kon. Zoontje: ‘Voordat 
de ET Lander in ons land de weg op kon, moest 

er een lithiumaccu in worden gebouwd om te 
voldoen aan de Nederlandse normen.’ Nu is er 
de keus tussen een lithiumaccu en loodzuur-
batterijen.
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Etesia introduceert op GroenTechniek 

Holland zijn nieuwste voertuig, de ET 

Lander. Het is een volledig elektrisch 

terreinvoertuig, gemaakt voor gebruik in 

de stad en in het groen, en ontwikkeld in 

de eigen fabriek van Etesia in de Franse 

Elzas. ‘In Frankrijk heeft de wagen zijn 

sporen al verdiend; nu mag hij eindelijk 

ook in Nederland op de weg’, aldus Marcel 

Zoontjes, salesmanager bij Etesia.
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De ET Lander van Etesia

GroenTechniek Holland
We mogen weer. Vorig jaar kon de vijfde editie van de beurs GroenTechniek Holland wegens 
coronamaatregelen geen doorgang vinden, maar van 14 t/m 17 september is het zover. Etesia 
staat met zijn ET Lander in standnummer 8.04. De beurs wordt gehouden op het evenementen-
terrein van Walibi in Biddinghuizen. Voor het eerst worden de beurzen GroenTechniek Holland 
en AgroTechniek Holland gelijktijdig georganiseerd op hetzelfde terrein. Beide beurzen zul-
len hun eigen identiteit behouden wat betreft beursconcept en bezoekerswerving. Wel is er 
sprake van vrije doorloop tussen beide beurzen. Dit betekent dat bezoekers na afloop van hun 
bezoek aan GTH ook ATH kunnen bezoeken en omgekeerd. Etesia verloot een gratis kaartje voor 
GroenTechniek Holland. Scan hiervoor de QR-code. Alle actuele informatie is te vinden op www.
agrotechniekholland.nl en www.groentechniekholland.nl.

 

GRATIS NAAR GROENTECHNIEK HOLLAND? 

 

 
Als deelnemer mogen we gratis kaarten weggeven voor GroenTechniek 
Holland. Dé grootste groen/grijze vakbeurs van Nederland.  
 
Meld je nu aan en scan gemakkelijk de QR code →→ 

 

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!


