
www.AGRIPER.nl

De ontwikkeling van de MSS48-25 is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit de Subsidieregeling Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB).

Dé oplossing voor 
een duurzaam imago 
door zero emissie

MOBIELE UITVOUWBARE  
ZON-AGGREGAAT

12.000L 
DIESEL BESPARING 

PER JAAR

31.272KG 
CO2 BESPARING

PER JAAR

TOT

250kWh

AgriPER
Molenweg 31, 6631 KJ Horssen
info@agriper.nl

 06 516 756 83

  INTERESSANTE PARTNER  
VOOR OVERHEDEN EN INVESTEERDERS

Overheden en investeerders werken graag samen met 
bedrijven die milieubewust ondernemen.

BETER IMAGO
Een groen imago draagt tegenwoordig bij aan het succes 
van een bedrijf of merk. 

SUBSIDIES
Ook kunnen bedrijven gebruikmaken van aantrekkelijke 
regelingen en subsidies. Zoals de SDE+ subsidie voor 
duurzame investeringen en de Energie-investerings-
aftrek waarmee bedrijven f iscaal voordeel behalen.

KOSTENBESPARING
Duurzaam ondernemen betekent bewust omgaan met 
energie. Door te investeren in groene energie en er 
spaarzaam mee om te gaan, besparen ondernemingen 
flink op hun jaarlijkse energierekening.

NU AL KLAAR VOOR TOEKOMSTIGE WETGEVING
De CO2-uitstoot moet in Nederland in 2030 met 50 
procent gedaald zijn en in 2050 met 95 procent. Door je 
nu al voor te bereiden op een milieuvriendelijke beleid, 
waarvan je weet dat het komt, ben je als organisatie klaar 
voor de toekomst. Investeringen zijn dan uit te smeren 
en hoeven niet in één keer betaald te worden.

DUURZAAM IN HET ZICHT 



MOBIELE, UITVOUWBARE INSTALLATIE

Afmetingen MSS48-25 
Volledig uitgeklapt is de installatie circa 14 meter breed en 
10 meter hoog. Het geheel is gemonteerd op een robuuste 
trailer. In de transportstand is de constructie ingeklapt. Je 
hebt dan een ‘vouwwagen’ van 4 meter hoog en ruim 2,5 
meter breed. Het gewicht is ongeveer 9,5 ton. De dissel 
met trekoog past op de standaard aanhangerkoppeling.

MSS40-15 
±15 kW per uur

tot ±150 kWh per dag

40 x 320 Wp panelen
50 kW accu

MSS12-6 
±6 kW per uur

tot ±60 kWh per dag

12 x 440 Wp panelen
50 kW accu

MSS40-20  
 ±20 kW per uur

tot ±200 kWh per dag

40 x 440 Wp panelen 
50 kW accu

MSS48-25 
±25 kW per uur

tot ±250 kWh per dag

48 x 440 Wp panelen
50 kW accu

MODELLEN:

9 m 9 m

9 m

9 m

De zonne-energie installatie is gemonteerd op een 
weggekeurde trailer die eenvoudig gekoppeld kan worden 
aan een vrachtauto/bedrijfsbus. 

Ter plaatse klapt de installatie zich eenvoudig uit  
door één druk op de knop. 

De opgewekte zonne-energie wordt opgeslagen in een 
duurzame LifePO4 accu van 50kW. Ideaal bij locaties  
waarbij een vaste elektriciteitsaansluiting ontbreekt. 

De unit levert krachtstroom (1x 16 A, 1x 32 A 380 V) en 
netstroom (4x 220 V). Ook bij 24-uurs stroom behoefte biedt 
AgriPER oplossingen voor maximale duurzame 
stroomopwekking.

LITHIUM-ION BATTERY
DISCHARGE CHARGE

OPBRENGST 
 Vaste installatie    MSS48-25
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Tijd

Terugverdientijd: ±4 jaar 
(indicatie)

Emissies zijn steeds vaker een probleem bij het verkrijgen van een bouwvergunning,  
maar er is een oplossing: het mobiele uitvouwbare zon-aggregaat.

De splinternieuwe uitvouwbare installatie van AgriPER kan op locatie per dag 250kW opwekken.
Dit brengt ons een stap dichter bij de doelstelling om in 2030 volledig emissieloos te werken.

    Zon volgende uitvouwbare installatie

    Volledig emissieloze stroomopwekking op locatie

    Krachtstroom en netstroom

    50kW LifePO4 duurzame accu’s

 GÉÉN milieu verontreinigende grondstoffen

    Vergunningvrij plaatsen

LIFEPO4-ACCU
In onze mobiele uitvouwbare zon-aggregaten wordt alleen 
gebruik gemaakt van accu’s met LiFePO4-technologie. 
Deze hebben cellen met een lithium-ijzer-fosfaat-substantie. 
Ze hebben daardoor géén milieu verontreinigende 
grondstoffen. De organische zouten fosfaat, ijzer en lithium 
zijn niet schadelijk voor het milieu en kunnen als kunstmest 
worden hergebruikt.

LiFePO4-accu’s zijn tot ongeveer 95 procent ontlaadbaar.
Een LiFePo4-accu heeft een vergelijkbare karakteristiek als een 
conventionele accu, ook met betrekking tot de veiligheid. 

   Snel en eff iciënt laden

   Langere levensduur

   Weinig verloren energie

   Klimaatbestendig

   Geen onderhoud

   Vlakke ontlaadcurve


