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GINAF Trucks Nederland B.V.  is een vrachtwagenfabrikant met 70 jaar 

ervaring  in ontwikkeling en truckbouw voor de niche markt. Een GINAF 

truck presteert uitstekend als het gaat om tractie, wendbaarheid,  

laadvermogen,  veiligheid en betrouwbaarheid voor on & off road  

gebruik. 

GINAF heeft met al haar ervaring en technische kennis een compleet 

nieuwe serie elektrische trucks ontwikkeld. Deze DuraTrucks vervullen 

de transport behoefte voor het  binnenstedelijk vervoer. Laadvermogens 

variëren van 800 tot 27.000 Kg, met trekkers tot 44.000 Kg GVW. 

Deze voertuigen zijn een oplossing voor 80% van de binnenstedelijk en  

regionale vervoersbehoefte.



NEW ENERGY
• Duurzaam

• Oplaadbaar via duurzame bronnen

• CO2 neutraal

• Onafhankelijk van fossiele brandstoffen

EFFICIENCY
• Zeer efficiënte aandrijving

• Regenererende remmen ( >40% ) 

• Compacte bouw

• Lage gebruiks-  en onderhoudskosten

• Subsidie mogelijkheden

SUSTAINABILITY
• Duurzame componenten

• Geen uitstoot van CO2

• Geen uitstoot van fijnstof

• Geluidsarm

SAFETY
• Moderne techniek

• Eenvoudige bediening

• Veiligheidssystemen: ESP, ABS, ASR, Adaptive brake 

assist

• Voldoet aan strengste Europese wetgeving (R10 en 

R100)

• Stille werkomgeving voor de chauffeur



ELEKTROMOTOR 
De DuraTruck maakt gebruik van één enkele negen 
fasen radiaal inductiemotor. Deze elektromotor  
levert een piekvermogen van 280kW (380pk) 
en een maximaal koppel van 3400Nm. Deze  
motor heeft een hoogkoppel en vermogensdicht-
heid wat resulteert in een zeer hoog rendement.  
Hierdoor gaat er weinig energie (uit de accu’s)  
verloren in warmte waardoor zoveel mogelijk elektrische  
energie daadwerkelijk wordt gebruikt voor het  
aandrijven van de DuraTruck. 

ACCUPAKKET EN ON–BOARD LADER
Het accupakket bestaat uit Lithium batterijen verdeeld over 2 pakketten 
met in totaal 188 cellen van 200 AH voor de DuraTruck E 2114. De totale 
capaciteit varieert tussen de 100 en 180 kWh, goed voor een actieradius 
tussen de 100 en 150km. De accu’s worden opgeladen door een lader van 
11kW, 22kW of 44kW (afhankelijk van uitvoering) . Deze laders hebben een 
zeer hoog rendement (> 90%) waardoor de accu’s snel kunnen worden op-
geladen. De DuraTrucks hebben een on-board lader en worden aangesloten 
via een reguliere CEE 5 polige stekker (“Krachtstroom”, de rode stekker).

AANDRIJVING
OPBOUW
De aandrijving is ofwel direct bij 
voertuigen tot 20 ton, of via een 
transmissie voor de zwaardere 
voertuigen. De elektromotor heeft 
ruim voldoende koppel waardoor 
de lichtere DuraTrucks het zonder 
transmissie kunnen stellen. Voor 
de opbouw zijn optioneel verschil-
lende soorten elektrische aansluit-
punten beschikbaar afhankelijk van 
de inzet.

Duratruck
Vrachtwagen als  
Battery Electric Vehicle (BEV) 
met een optionele range exten-
der, gebaseerd op Mercedes-Benz 
Atego en Antos modellen.



REGENEREREND REMMEN
Deze krachtige functie verhoogt de 
voertuigefficiëntie door conversie 
van voertuig kinetische energie naar  
elektrische energie die de batterijen 
opladen tijdens het remmen. Een bij-
komend voordeel is het bijna elimine-
ren van mechanische remslijtage. Het  
regenererend remmen is verwerkt in 
het gaspedaal, de mate van regenere-
rend remmen is instelbaar, naar wens 
van de bestuurder.

DuraTruck light
GINAF heeft op basis van een  
IVECO een elektrische bestel-
wagen ontwikkeld met range 
extender. Deze bestelwagen kan 
of volledig elektrisch rijden (Ac-
cupakket van 11kWh of 22kWh), 
of met range extender waarbij de 
elektromotor de verbrandingsmo-
tor ondersteunt (en remenergie 
wordt teruggewonnen naar de 
accu’s). Bij de laatste modus 
wordt de accu opgeladen tijdens 
het rijden. Hierdoor rijdt u buiten 
de bebouwde kom op de verbran-
dingsmotor en binnen de bebouw-
de kom volledig elektrisch. Het 
systeem geeft aan (= instelbaar) 
waar de milieuzones zijn, zodat u 
daar elektrisch kunt rijden.

ACCUPAKKET EN ON–BOARD LADER
Het accupakket bestaat uit Lithium batterijen verdeeld over 2 pakketten 
met in totaal 188 cellen van 200 AH voor de DuraTruck E 2114. De totale 
capaciteit varieert tussen de 100 en 180 kWh, goed voor een actieradius 
tussen de 100 en 150km. De accu’s worden opgeladen door een lader van 
11kW, 22kW of 44kW (afhankelijk van uitvoering) . Deze laders hebben een 
zeer hoog rendement (> 90%) waardoor de accu’s snel kunnen worden op-
geladen. De DuraTrucks hebben een on-board lader en worden aangesloten 
via een reguliere CEE 5 polige stekker (“Krachtstroom”, de rode stekker).



E2104 / E 2104 R
Asconfiguratie 4x2

Aandrijving 100% EV EV met Range Extender

Wettelijk  GVW 3.500 – 4.500 kg

Basisvoertuig Iveco Daily 35 Iveco Daily 45

Accucapaciteit 54 kWh 22 kWh

Actieradius elektrisch 100 km 60 km

E 2112 L
Asconfiguratie 4x2

Aandrijving 100% EV

Wettelijk  GVW 12.000kg

Basisvoertuig Mercedes-Benz Atego Lowrider

Accucapaciteit 120 kWh

Actieradius elektrisch bij 80% d.o.d.* 110 km

E 2114
Asconfiguratie 4x2

Aandrijving 100% EV

Wettelijk  GVW 13.500 kg

Basisvoertuig Mercedes-Benz Atego 

Accucapaciteit 120 kWh

Actieradius elektrisch bij 80% d.o.d.* 105 km

E 2119 T
As configuratie 4x2 Trekker

Aandrijving 100% EV

Wettelijk  GCW 44.000 kg

Basisvoertuig Mercedes-Benz Antos 

Accucapaciteit 180 kWh

Actieradius elektrisch bij 80% d.o.d.* 50 km



E 2120
Asconfiguratie 4x2

Aandrijving 100% EV

Wettelijk  GVW 19.500 kg

Basisvoertuig Mercedes-Benz Antos 

Accucapaciteit 120 kWh

Actieradius elektrisch bij 80% d.o.d.* 100 km

E 3126
Asconfiguratie 6x2

Aandrijving 100% EV

Wettelijk  GVW 26.000 kg

Basisvoertuig Mercedes-Benz Antos 

Accucapaciteit 180 kWh

Actieradius elektrisch bij 80% d.o.d.* 75 km

E 2120 R / E 2119 TR
Asconfiguratie 4x2 4x2 Trekker

Aandrijving EV met Range Extender

Wettelijk  GVW / GCW 19.500 kg 44.000 kg

Basisvoertuig Mercedes-Benz Antos 

Accucapaciteit 120 kWh

Actieradius elektrisch bij 80% d.o.d.* 100 km 50 km

E 3126 R
Asconfiguratie 6x2

Aandrijving EV met Range Extender

Wettelijk  GVW 26.000 kg

Basisvoertuig Mercedes-Benz Antos 

Accucapaciteit 120 kWh

Actieradius elektrisch bij 80% d.o.d.* 75 km

*d.o.d.: ‘depth of discharge’: actieradius bij 80% van de accucapaciteit



Part of the CHTC holding

WWW.GINAF.COM

Version 1.0


