
Een échte eyecatcher op de bouwplaats, deze EnergyHub van Green Hybrids. De 
Windwokkel gecombineerd met zonnepanelen en accu’s op een robuust frame. De 
EnergyHubs van Green Hybrids worden gemonteerd op een 10�  of 20�  container en zijn 
verkrijgbaar in uw huisstijlkleuren met bedrijfslogo. Naast het opwekken van groene 
energie, zijn ze daarom ook uitermate geschikt voor marketinguitingen op uw project.

www.greenhybrids.nl

ENERGYHUB

Opladen van elektrisch materieel
Groene energie op elk gewenste locatie
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van elektrisch materieel op de 
bouwplaats. Om dit materieel op te laden met groene energie kan de 
EnergyHub worden voorzien van een docking station. Dit docking station 
wordt gevoed door wind- en zonenergie. Vanuit uw bedrijf kunt u zelfs 
eenvoudig externe groene energie aanleveren in combinatie met onze 
innovatieve GH60 aanhanger, GH200 en GH400 PowerContainer. Deze zijn 
voorzien van een accuopslagsysteem. Hiermee voorkomt u het gebruik van 
luidruchtige en vervuilende brandstofaggregaten.

Op deze manier maakt u maximaal gebruik van de opgewekte groene 
stroom op projecten. Dit kunt u weer maximaal benutten bij het inschrijven 
op aanbestedingen en het scoren op duurzaamheid.

DE VOORDELEN
• Hoge marketingwaarde

• Emissievrij en stil

• Besparing op brandstof

• Gemakkelijk te transporteren

• Verkrijgbaar in huisstijlkleur en met logo

• Dockingstation voor elektrisch materieel

• Leverbaar in 10�  en 20� 



EnergyHub 10ft EnergyHub 20ft
Typenummer EHUB-10FT EHUB-20FT

Aantal Windwokkels 2 3

Type Windwokkel alu 1.50x1.00 alu 1.50x1.00

Max vermogen kW 2kW bij 180rpm 3kW bij 180rpm

Gemiddeld vermogen W 400 W 600 W

Aantal zonnepanelen 3 6

Type zonnepaneel PV JA solar 350Pwh PV JA solar 350Pwh

Vermogen totaal 1.050Pw 2.100Pw

Omvormer smart solar Victron smart solar Victron

Kast 900x700x300 afsluitbaar 900x700x300 afsluitbaar

Prijs op aanvraag op aanvraag

Tijdens een persoonlijk gesprek maken wij 
inzichtelijk waar voor u de besparingskans ligt en hoe 
u maximaal rendement haalt uit wind- en zonenergie. 
Het vertrekpunt hier is uw huidige energienet.

Afspraak maken
Benieuwd naar uw besparingskansen?

www.greenhybrids.nl

Contactgegevens
Green Hybrids B.V.
Noord IJsseldijk 91A
3402 PG IJsselstein

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

www.greenhybrids.nl

Bel ons op:
085-0291844

of kijk op greenhybrids.nl

Uitbreiden met accuopslag
Optioneel is de EnergyHub uit te breiden met accusystemen* 
om de opgewekte groene stroom op te slaan voor later gebruik. 
Hiervoor beschikt Green Hybrids over Lithium (Lifepo4) accu’s 
die volledig op maat gemaakt worden. De opslagsystemen zijn 
modulair en kunnen meegroeien in de toenemende behoe� e 
van zelfopslag. Ook krachtstroom is op de bouwplaats mogelijk 
via de EnergyHub.
*Informeer naar de mogelijkheden en prijzen.

ZICHTBAAR DUURZAAM ONDERNEMEN?
Dan is de EnergyHub de perfecte oplossing! De EnergyHub combineert uw reclame uitingen met een hoge opbrengst van groene wind- en 
zonenergie voor het opladen  van elektrisch materieel op de bouwplaats. De vormgeving van de EnergyHub is robuust en is verkrijgbaar in 

diverse maten en uitvoeringen. Wanneer de EnergyHub is uitgevoerd in uw huisstijlkleuren en is voorzien van uw logo’s, gee�  dit een
duidelijke herkenbaarheid aan uw bedrijf op uw projecten.  


