
Covers is een familiebedrijf actief in de houthandel  
en bouwmarkt en heeft een netwerk van dertien 
vestigingen verspreid over het zuiden van Engeland.  
Met een geschiedenis die tot 170 jaar terug 
gaat, is het bedrijf een gevestigde waarde die 
bekend staat om zijn goede en betrouwbare 
service. Covers biedt essentiële bouwmaterialen 
zoals hout, verf en bakstenen uit een uitgebreid 
assortiment van meer dan 25.000 productlijnen.

De focus op de klantenservice is zeer belangrijk voor 
Covers en mag nooit uit het oog worden verloren. 
Daarom investeerde het bedrijf altijd heel wat in hun 
vloot van meer dan 100 diesel trucks om ervoor te 
zorgen dat de werkzaamheden op het terrein - zoals 
het laden en lossen van vrachtwagens - betrouwbaar 
en met de grootste efficiëntie worden uitgevoerd.

Zware omstandigheden vragen voor dieselheftrcuks 
Zo’n barre en stoffige omgeving als bouwwerven werd altijd 
beschouwd als het terrein van de diesel heftrucks. Het 
traditionele Covers besliste echter om een andere wending 
te nemen en te kiezen voor elektrische vorkheftrucks. 

Covers Timber and Builders Merchants 
kijkt naar de toekomst met Doosan
De grote besparingen bij het gebruik van elektrische heftrucks

Een Doosan B30X-7, een elektrische 3-tonner, werd 
in 2015 besteld en na een succesvolle proefperiode 
werd een tweede truck besteld, een B30X-7. 

Beide machines worden al een tijd gebruikt in de 
hoofdvestiging van Covers in Chichester en de opvallende 
resultaten wijzen op een strategische verschuiving in het 
type trucks dat zij in de toekomst nodig zullen hebben. 

Grote besparing
Samen met de sterke ecologische redenen om voor een 
heftruck te kiezen, bleek uit de energiekostenvergelijking 
van diesel versus elektriciteit dat elektrische trucks 
zorgen voor een grote besparing. Een energiekost 
van € 0,33 per uur voor elektriciteit, tegenover € 
1,98 per uur voor diesel. Kortom, de keuze om voor 
elektrische heftrucks te gaan was niet moeilijk. 

“We zijn een zeer milieubewust bedrijf, dus we wilden  
echt de mogelijkheid onderzoeken om elektrische trucks 
te gebruiken op werven.”, zegt Adam Conrad, Group 
Transport Manager bij Covers.  “Maar wat indrukkend was, 
was dat, wanneer we de verwachte totale kosten over de 
levensduur van de truck vergeleken, dit ten voordele van 
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de de elektrische truck was, wat geweldig is. Daarmee 
was nog lang niet alles beslist, we moesten het concept 
wel bewijzen door een elektrische vorkheftruck op het 
terrein te laten rondrijden en zo te onderwerpen aan 
een moeilijke test. De truck slaagde met vlag en wimpel 
voor deze beproeving, dus we bestelden een tweede.” 

Waarom kiezen voor elektrische heftrucks? 
Covers wil op zijn minst zeven jaar met de elektrische 
vorkheftrucks van Doosan rondrijden, wat drie jaar  
minder is dan de gemiddelde levensduur van een diesel 
truck. Maar uitgaande van Covers’ berekeningen over 
de energiebesparing en lagere onderhoudskosten, 
is een elekrtische vorkheftruck vloot de beste optie. 

Het idee om de overstap te maken naar elektrische trucks 
kwam van David Scammel, directeur van 4K Systems - 
Doosans lokale dealer - die het idee heeft gepresenteerd 
op basis van de potentiële kostenbesparingen. 
Nadat Adam Conrad een klant van 4K Systems 
bezocht had die elektrische trucks gebruikt voor 
werfwerkzaamheden en na een paar berekeningen, leek 
de mogelijkheid om over te schakelen naar elektrische 
trucks veelbelovend. Daarnaast biedt 4K Systems 
na zeven jaar een gegarandeerde terugkoop aan.

Alles zag er goed uit, vooral omdat Covers reeds lang 
betrekkingen onderhoudt met 4K Systems en de 
Doosan dieseltrucks in de gemende vloot werden 
verkozen voor hun sterke en betrouwbare prestaties. 

De grote vraag was of de elektrische trucks even 
goed konden presteren als de diesel trucks in de 
strenge omgeving. “De eerste elektrische truck wordt 
nu meer dan een jaar gebruikt en de tweede al een 
aantal maanden en ze maken hun naam waar met 
nog geen problemen tot op heden,” zegt Mr. Conrad. 

Een grote bezorgdheid voor Conrad was of de batterij 
het een hele dag zou uithouden voordat het nodig 
was om deze op te laden. In de praktijk bleek dat 
de 80-volt batterijen met een hoge capaciteit zelfs 
maar om de drie dagen opgeladen moesten worden. 
“Meestal laden we de trucks ‘s nachts op en vullen we het 

elektrolyt één keer per week bij, wat makkelijk werkbaar 
is, vooral als je alle voordelen van elektrische trucks in 
rekening brengt”, zegt hij. We zijn nu aan het kijken naar 
manieren om de elektriciteit, die gegenereerd wordt door 
onze zonnepanelen, te gebruiken in ons energieplan. 

Er zijn heel wat voordelen aan een elektrische vloot. 
Conrad: “Ze zijn schoner, stoten niets uit en kosten een 
fractie wat betreft energiekosten. Ze hebben minder 
bewegende onderdelen tegenover dieseltrucks, wat 
zorgt voor een goedkopere service. Ook kunnen de 
elektrische vorkheftrucks zonder problemen in en uit 
onze magazijnen rijden omdat ze niets uitstoten en 
kunnen de trucks gemakkelijk worden aangepast via 
paramaters (vb. hef- en rijsnelheid) die je zelf kan instellen.  

Berekeningen for the win
Beide Doosan elektrische trucks werden standaard 
geleverd met Doosans bekende oliebadremmen. Ze zijn 
geüpgraded met weersbestendige cabine, 5,5m triplex 
mast, zijverschuiver, vorkenversteller en volledige LED-
verlichting. Conrad lijkt ervan overtuigd dat elektrische 
trucks de beste keuze zijn: ‘We zullen waarschijnlijk 
volgend jaar nog een elektrische Doosan in een 
ander gebied inzetten en ook in andere vestigingen. 

“Onze ervaring met 4K Systems en Doosan is uitstekend,” 
zegt Conrad. “David heeft veel werk verricht met feiten en 
cijfers en we hebben talrijke berekeningen gedaan om te  
proberen voorspellen hoe de elektrische trucks in de loop 
van de tijd zullen presteren. We zijn nu al meer dan een 
jaar verder en het gaat goed, dus we geloven dat we meer 
dan zeven levensjaren uit de trucks zullen krijgen. Alles 
na zeven jaar is een bonus. En als het allemaal uitkomt, 
zal onze vloot jonger worden tegen lagere kosten.”

Ondersteuning via doosan garantie
Een zeer belangrijke factor in de vergelijking was 
Doosans bereidheid om garantie te bieden op de 
elektrische trucks. Adam Conrad legt uit: “Geen enkele 
andere fabrikant kon garanderen dat een elektrische 
truck goed zou werken op een werf, maar Doosan was 
bereid om vijf jaar garantie te geven. Dat was enorm 
belangrijk voor ons, aangezien het aantoont dat 
Doosan gelooft dat hun elektrische trucks betrouwbaar 
zullen werken in die omgeving, terwijl andere grote 
merken zich hier niet aan wilden wagen. In feite  
is Doosan in de afgelopen twee jaar onze belangrijkste 
leverancier van trucks geweest, het is hun inzet die telt. 

“Geen enkele andere fabrikant kon garan-
deren dat een elektrische truck goed zou 

werken op een werf, maar Doosan was 
bereid om vijf jaar garantie te geven.”


