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Hybride techniek van Berky: 

De energie-transitie is in volle gang en ook de Duitse 
fabrikant van machines voor sloot- en bermonderhoud Berky doet mee. De nieuwste maaiboot van 
de firma heeft hydride aandrijftechniek aan boord. De boot heeft een dieselmotor, die puur bedoeld 
is om een generator stroom te laten opwekken. Alle aandrijvingen zijn elektrisch. De boot heeft geen 
hydraulisch systeem en daarmee ook geen hydrauliekolie die het water kan verontreinigen. Een 
groot voordeel. De Kubota dieselmotor levert maar 24 pk en dat is ruwweg een derde minder dan de 
motoren in de traditionele maaiboten van vergelijkbare grootte. Bovendien hoeft de motor niet veel 
te draaien. De boot heeft een accupakket waarop hij acht uur kan werken. Dan volstaat een half uur 
draaien met de diesel om dat accupakket weer volledig op te laden. Maar de accu’s kunnen ook via 
het lichtnet worden geladen. Het werken op het accupakket heeft ook tot gevolg dat de boot erg stil 
zijn werk doet. Vooral in Nederland, met veel watergangen langs bewoning is dat een sterk pluspunt 
van de boot. Het accupakket bestaat uit vier zware litium ion accu’s. Die zijn aangepast voor het 
gebruik in de boot. Allereerst zijn ze beter afgedicht. Maar ze zijn ook beter in staat dan gewone 
accu’s om de grote stroomafname van de werktuigen te doorstaan. Ze hebben daarnaast een eigen 
accumanagement. Dit houdt in dat ze uitschakelen als ze nat worden. Ze schakelen ook uit als ze te 
warm worden. In het vrij zeldzame geval dat dit gebeurt krijgt de machinist eerst een seintje dat hij 
even iets minder stroom moet onttrekken. Uiteraard ziet hij ook hoe lang hij nog kan werken met de 
beschikbare stroom of hoe lang hij nog moet laden.   
 
De dieselmotor is gekoppeld aan een generator, die met 
een spanning van 48 volt werkt. Dit lage voltage is vooral 
vanwege de veiligheid gekozen. De lineaire actuatoren die 
de cilinders bedienen zijn in overleg met Berky en de 
leverancier op 48 Volt ontwikkeld en kunnen hoge krachten 
leveren. 
Alles wordt elektronisch aangestuurd, via de canbus. Dat 
heeft er toe geleid dat ook de ergonomie van de bediening 
flink onder handen genomen kon worden.  De 
bedieningselementen zijn logisch en binnen handbereik 
geplaatst. Alle staalkabels zijn verdwenen uit de bediening, 
zodat deze ook een stuk lichter verloopt. De display geeft 
meer parameters weer, waaronder storingscodes. De stoel 
is verbeterd en heeft nu ook stoelverwarming.  
Het motorruim is goed toegankelijk voor onderhoud. Dit 
onderhoud is overigens een stuk minder geworden, omdat 
bijvoorbeeld geen hydrauliekfilters meer vervangen hoeven 
worden en de dieselmotor maar zeer beperkt wordt 
gebruikt.  
 
De boot zelf is gelijk aan de bestaande maaiboot 6310 van Berky. Hij is vier meter lang, 150 cm breed 
en 80 cm hoog. De aandrijving is met een schroef met tegenmes. Dit mes voorkomt dat planten om 
de schroef wikkelen.  
 
 
 
 
 



Aan de hybride boot zullen dezelfde werktuigen passen als 
aan de conventionele 6310. Voor een deel zijn die nog in 
ontwikkeling. De T-maaibalk en duwrek zijn wel klaar. De 
T-maaibalk zal ook uitgerust kunnen worden met een 
speciale inrichting voor de faunabescherming. Berky 
toonde hiervan een prototype. Op de maaidelen wordt 
een lichtbak geplaatst, die met stroboscooplicht de vissen 
verjaagt. De reikwijdte bedraagt ongeveer vijf meter en de 
lichtbak werkt op alle zoetwatervissen.  
De hybride boot is nog in testfase, maar de eerste 
resultaten zijn goed en ook de feedback van mogelijke 
klanten is goed. Een prijs heeft Berky nog niet. Voor de 
componenten heeft het zoveel mogelijk gezocht naar 
bestaande componenten. Deze zijn deels aangepast en een 
grote uitdaging zat voor Berky in het waterdicht maken 
van alle componenten. De hybride boot werkt met een 
snelheid van ongeveer 8 km/u en dat maakt de capaciteit 
gelijk aan die van de conventionele boot van dit type.  
 

 
 
 

Foto’s van de Berky 6310 Hybride 
 

Ruime cockpit met handige en makkelijk bereikbare bediening   Lerenstoel met stoelverwarming 
 
 
 
 
 
 
 



 

Berky 6310 Hybride in testwater     Schroef met tegenmes  
 

 
Algemene informatie Berky 

 
Berky is in Duitsland marktleider bij maaiboten. De Anton Berkenheger Group, waaronder Berky valt, 
is gevestigd in Haren, net over de grens bij Emmen. Het bedrijf bestaat inmiddels 55 jaar en biedt 
werk aan ongeveer 80 mensen. In 2016 nam 
Berkenheger Senwatec over, een fabrikant van 
baggerboten. In mei van dit jaar kwam ook 
Gilbers, een naburige fabrikant van maaiarmen 
en –werktuigen, bij de groep. In Nederland 
verkoopt Green Technology Jansen (GTJ) in 
Roermond de producten van Berky. Daarbij gaat 
het vooral om de maaiboten en de Berky Trac. 
Deze zelfrijdende maaier was vorig jaar in 
Nederland te zien op ATH en is inmiddels door de 
fabrikant vrijgegeven voor export. Hij wordt eind 
dit jaar voorzien van een nieuwe Perkins motor, 
die aan de Fase V emissie-eisen voldoet.     
 

 

 

 

 

 

 



Overige programma van Berky:  

 

Berky trac (zelfrijder) met een 9 meter giek. Verschillende aanbouwstukken mogelijk; 

klepelmaaier, maaikorf, zaag, messenbalk, etc. 

Berky Amfibie voertuig, zowel rijden als varen, onafhankelijk of tegelijkertijd. Met verschillende 

aanbouwstukken; T-Mes, Baggerpomp, omgekeerde maaikorf, etc. 

 

 

Berky maaiboten, verschillende uitvoeringen mogelijk. 
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