
Vervang uw vlaggenmast voor 
een Windwokkel
Zichtbaar duurnaam ondernemen
Veel bedrijven kiezen er tegenwoordig voor om de traditionele vlaggen-
masten te vervangen voor Windwokkels. Deze zijn voorzien van het
bedrijfslogo en geven een duidelijke herkenbaarheid aan het bedrijf. 

• Hoge marketing waarde

• Geleidelijke opbrengst

• Verkrijgbaar in 3 maten

• Sterke combinatie met zonnepanelen

• Verkrijgbaar in huisstijl kleur en logo

• Geen onderhoudskosten aan vlaggen

ZICHTBAAR GROENE 
STROOM OPWEKKEN?
Dan is de Windwokkel de perfecte oplossing!
De Windwokkel  combineert  uw reclame
uitingen met een hoge opbrengst van groene
windenergie. De vormgeving van de Windwok-
kel is gracieus en is verkrijgbaar in diverse maten
en uitvoeringen.

Het waait in Nederland vrijwel altijd, vaak 24 uur per dag. Door een Windwokkel in 
te zetten, wordt de opbrengst van groene energie meer verspreid over de hele dag. 
De Windwokkel levert, afhankelijk van de locatie en bij gemiddelde windsnelheden, op 
jaarbasis tussen 1250 en 2500 Kwh. Dit opgewekte vermogen wordt gehaald uit een zeer 
klein vloeroppervlak van ca 1.5m2.

www.greenhybrids.nl
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On-Grid Windwokkels (per 1 oktober)
Typenummer WOKA1510NET-CMP WOKA2013NET-CMP WOKC2010NET-CMP

Materiaal Aluminium Aluminium Composiet

Toepassing Aansluiting op het lichtnet Aansluiting op het lichtnet Aansluiting op het lichtnet

Afmetingen in meters 1.50 x 1.00 2.00 x 1.30 2.00 x 1.00

Generator 220vac 1.0Kw/1.5Kw
180/220rpm

220vac 1.0Kw/1.5Kw
180/220rpm

220vac 1.0Kw/1.5Kw
180/220rpm

Controller/Lader 230v lichtnet 230v lichtnet 230v lichtnet

Bladoppervlak 3,2 m2 6,2 m2 2,8 m2

Gewicht 61 kg 85 kg 85 kg

Opbrengstbereik per jaar 1000-2000 Kwh 1500-2500 Kwh 1000-1750 Kwh

Prijs €6.490 excl. BTW €6.990 excl. BTW €8.490 excl. BTW

Off-Grid Windwokkels (optioneel)*
Toepassing Opslag in accu(s) Opslag in accu(s) Opslag in accu(s)

Generator 48vac 1.0Kw/1.5Kw
180/220rpm

48vac 1.0Kw/1.5Kw 
180/220rpm

48vac 1.0Kw/1.5Kw 
180/220rpm

Prijs €5.490 excl. BTW €5.990 excl. BTW €7.490 excl. BTW

www.greenhybrids.nl

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

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

*Een o� -grid Windwokkel werkt enkel in combinatie met een 48V accu opslagsysteem. Deze leveren wij vanaf €3.995,- excl. BTW.

Windwokkel geluidsrapport
De Windwokkel producteert nagenoeg geen geluid. 
Onderstaand vindt u een geluidsrapport. 

Maak van uw
Windwokkel een

fantastisch marketing-
instrument!

De Windwokkel is leverbaar in vrijwel elke 
kleur en kan worden voorzien van elke 
reclame-uiting en/of logo. Bent u ook 
benieuwd naar wat de Windwokkel als 
reclame-uiting kan doen voor uw bedrijf? 
In overleg kunnen wij voor u een impressie 
maken.

IMPRESSIE

Informeer naar de mogelijkheden:

085-0291844
of kijk op greenhybrids.nl

Optioneel is het mogelijk om uw Windwokkel te personaliseren.

• Logo + pay-o�       € 350 excl. BTW

• Full wrap      € 600 excl. BTW

INSTALLATIE
De grondkabel naar de Windwokkel dient door u zelf te worden verzorgd. De 
Windwokkel wordt geplaatst op een paal met betonnen fundering. Dit pakket dient 
altijd te worden mee besteld. 

• Paal gegalvaniseerd 4,00 m 
+ betonfundering 130x130x80 cm    € 1.250 excl. BTW

• Installatie + transport door Green Hybrids   € 750 excl. BTW


