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Tja, die eerste maanden van 2014. De spanning was ver te zoeken. 
Van een echte winter was immers amper sprake. Aan de andere kant: 
zo’n vroeg voorjaar heeft ook weer zo zijn voordelen. Zeker wanneer dat 
wordt opgevolgd door een lange en hete zomer. Dat gaf extra energie. 
Maar ook werd er extra energie gevraagd. Vooral de recreatiesector 
moest zich flink opladen om watersporters en campinggasten op hun 
wenken te bedienen. Voor Lijnema was dat niet anders. De accu’s van 
bijvoorbeeld boten en caravans werden tenslotte behoorlijk op de proef 
gesteld. En nu staat de winter alweer voor de deur. Uiteraard hebben wij 
ons weer intensief op koude maanden voorbereid. Zo hebben wij onlangs 
ons assortiment verrijkt met het juiste product op het juiste moment: 
de compacte startbooster/powerbank. Het apparaat is leverbaar in twee 
uitvoeringen. Een 12V startbooster met een 400 ampèrecapaciteit en 
een gewicht van 300 gram. De iets zwaardere 12V versie weegt slechts 
615 gram en beschikt over een 600 ampèrecapaciteit. Het zijn kleine, 
handzame apparaten met een indrukkwekkend hoge startcapaciteit. 
Zelfs de zwaarste dieselmotoren worden met deze startboosters 
probleemloos gestart. Dus startproblemen? Meteen een startbooster/
powerbank nemen. Het apparaat is tevens te gebruiken als mobiele 
acculader voor bijvoorbeeld een smartphone, tablet of laptop. Ook leuk: 
beide versies worden geleverd met een complete kabelset. Daarnaast 
ontvangt u bij de zwaardere uitvoering standaard een luxe leren hoes, 
inclusief een startkabel. Maar let op: de startbooster/powerbank is nu 
al een verkoopsucces. Dus wees er tijdig bij. Voordat de winter in alle 
hevigheid losbarst.  

René en peter Lijnema   Geven starten een nieuwe boost 

Nog even en de temperatuur daalt wellicht weer flink 

onder nul. Geen probleem, Lijnema is er zoals altijd weer 

helemaal klaar voor. Sterker nog, de komende maanden 

geven we starten een nieuwe boost. Zeker weten! 

Winterse Boost

Zo hebben wij onlangs ons assortiment verrijkt met het juiste product 

op het juiste moment: de compacte startbooster/powerbank. 

p Bekijk hier de super mini Boostermovie.



Frisian Motors is een assemblagefabriek voor 
elektrisch aangedreven werk- en voertuigen 
voor de agrarische sector. Het ontwerp en het 
design gebeurt veelal in eigen huis, in het Friese 
Bakkeveen om precies te zijn. De productie 
vindt plaats in het buitenland. Het stelt Frisian 
Motors in staat om kwalitatief goede producten 
te leveren die qua prijsniveau gelijkwaardig 
zijn aan met brandstof gedreven modellen. Het 
bedrijf wordt geleid door Theo de Jong, van 
huis uit elektrotechnicus. Gefascineerd door de 
opkomst van elektrisch vervoer bouwde hij ooit, 
puur hobbymatig, een personenauto om naar 
een elektrisch model. ‘Dat beviel zo goed dat 
het in 2009 uiteindelijk heeft geresulteerd in de 
oprichting van Frisian Motors’, vertelt Theo . ‘Als 
eerste bedrijf in Europa hebben we een full electric 
tuintractor & zitmaaier gebouwd. Sindsdien heeft 
het bedrijf de wind flink in de zeilen. Momenteel 
telt Frisian Motors, naast mijzelf, vier vaste 
medewerkers en worden er jaarlijks meer dan 
100 elektrische werk- en voertuigen gemaakt. De 
machines worden geleverd door heel Nederland, 
maar ook daarbuiten.’

Overal zie je ze rijden, de vrachtwagens van Landjuweel. Geel met 
rood gekleurde trucks, met daarachter een blauwe trailer. Volgeladen 
met kwaliteitsaardappelen voor supermarkten en groenteboeren. 
Voordat ze in de trailer worden geplaatst zijn ze op het bedrijf in 
Uithuizermeeden met de grootst mogelijke zorg geselecteerd, 
gewassen en verpakt. Want niet alleen aan de aardappelen, maar 
ook aan de productieprocessen en het personeel worden hoge 
eisen gesteld. Niet zomaar behoort Landjuweel tot de top van de 
Nederlandse kleinverpakkers. Voor Lijnema is het bedrijf een klant 
van het eerste uur. Zo worden de tractiebatterijen van onder meer 
de elektrische heftrucks en de pallettrucks door ons onderhouden 
en waar nodig vervangen. 

servicegericht
Landjuweel beschikt over een uiterst modern wagenpark met 
de nieuwste trucks en geïsoleerde trailers. Uiteraard levert en 

Frisian
motors

acht weken. Dat is voor een bedrijf als Frisian 
Motors gewoonweg te lang. ‘Met Lijnema hebben 
we daarom besloten dat zij als magazijn gaan 
dienen’, vervolgt Theo. ‘Voor zowel de accu’s als 
de bijpassende laders. Een half jaar van tevoren 
geven we aan wat we nodig hebben. Lijnema zorgt 
er vervolgens voor dat de accu’s altijd op voorraad 
staan. De samenwerking verloopt buitengewoon 
soepel en gaat verder dan alleen klakkeloos 
leveren. Ook qua service en ondersteuning biedt 
Lijnema een duidelijke toegevoegde waarde. Zo 
werd een specifiek op AGM batterijen gerichte 
workshop verzorgd. Dat zegt alles over de 
betrokkenheid van Lijnema en over hun liefde voor 
het vak. ‘

Sinds begin dit jaar heeft Lijnema voor Frisian Motors uit 

Bakkeveen continu AGM batterijen van Zenith op voorraad. 

Waarom eigenlijk? En wat doet Frisian Motors precies?  

ov
er

 L
ij

ne
m

a 
ge

sp
ro

ke
n

theo De jong

juiste prestaties
De accu is één van de 
hoofdingrediënten van 
de voertuigen van Frisian 
Motors. En dus is het 
van groot belang dat de 
gemonteerde batterijen 
van een kwalitatief hoog 
niveau zijn. ‘Wij hebben 
gekozen voor AGM 
batterijen van het merk Zenith, legt Theo uit. ‘Een 
hoogwaardige loodaccu, eenvoudig in onderhoud, 
maar wellicht iets duurder dan andere accu’s. Op 
de lange termijn zorgt de AGM batterij echter wel 
voor de juiste prestaties van onze soort machines. 
En als je voor Zenith kiest dan kom je in Nederland 
automatisch terecht bij Lijnema.’

op voorraad
De eerste contacten dateren van begin dit jaar. 
Na een aantal positieve capaciteitsproeven en 
praktijktesten hebben we besloten om Zenith 
standaard in ons pakket op te nemen. ‘De 
levertijd van de batterijen bedraagt zo’n zes tot 

Dagelijks vervoert Landjuweel 
kwaliteitsaardappelen door heel 
Nederland. Geholpen door de 
accu’s van Lijnema.  

jan peter Wierenga

LanDjuWeeL

Het is van groot belang dat de gemonteerde 

batterijen van een kwalitatief hoog niveau zijn.



Elektrisch varen wordt steeds populairder. 
Logisch, want wat is er fijner dan in alle stilte van 
je boot en het water te genieten. Om elektrisch 
varen een extra dimensie te geven is Lijnema een 
samenwerkingsverband aangegaan met twee 
van haar klanten. De één is leverancier van boten 
met een dieselmotor, de ander een specialist in 

elektrische aandrijvingen. Samen hebben we een 
boot voorzien van een lithium batterij. Waarom? 
Omdat een lithium batterij dieper mag worden 
ontladen dan een standaardbatterij. Maar ook 
mag de batterij weer sneller worden geladen. 
Resultaat: een hoger netto rendement. Bovendien 
kent een lithium batterij een aanzienlijk lager 

gewicht dan een gangbare batterij. De eerste 
boot is inmiddels verkocht in Friesland, waar een 
subsidie wordt gegeven aan uitvoeringen met 
genoemde batterij. 

nauwkeurig
Ook Edward van der Helm is nauw bij het project 
betrokken. Als nieuwe technische man van 
Lijnema heeft hij onder meer gezorgd voor de 
juiste installatie. Denk aan het installeren van 
de batterij en het inregelen van het geheel. ‘De 
installatie vergt uiterste precisie’, zegt Edward, 
die voorheen als elektricien werkzaam was in de 
haven van Delfzijl en de Eemshaven en bij een 
bedrijf in sierhekwerken. ‘Met een zogeheten 
CAN-bus systeem zorg je ervoor dat de batterij 
en de lader met elkaar communiceren. Door die 
onderlinge communicatie haal je meer rendement 
uit je accu. En dat is precies de bedoeling van het 
project.’  

 netto
renDementSamen met twee klanten is Lijnema onlangs een 

bijzonder project gestart: het plaatsen van een lithium 

batterij in een boot. ‘De installatie vergt uiterste precisie.’

meer 

onderhoudt Lijnema ook hiervoor de accu’s. ‘Dat doen ze vanaf 
het allereerste moment naar volle tevredenheid’, zegt Jan 
Peter Wierenga. Als transportmanager van Landjuweel is hij 
verantwoordelijk voor de transportafdeling. ‘Wij doen graag zaken 
met leveranciers uit de regio’, benadrukt Jan Peter. ‘En dat is 
het natuurlijk mooi dat er zich met Lijnema een gerenommeerde 

accuspecialist in het gebied bevindt. Ik waardeer met name de 
servicegerichtheid van het bedrijf. Ze zijn er altijd wanneer we ze 
nodig hebben. Niet onbelangrijk, zeker wanneer je continu twintig 
wagens op de weg hebt. De kwaliteit van het werk van Lijnema 
is uitstekend. En als er een keer iets niet helemaal goed is, dan 
wordt het meteen opgelost. Ook dat tekent Lijnema.’  
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t Landjuweel beschikt over een uiterst 

modern wagenpark met de nieuwste 

trucks en geïsoleerde trailers.

Het is van groot belang dat de gemonteerde 

batterijen van een kwalitatief hoog niveau zijn.

LanDjuWeeL

t ‘De installatie vergt uiterste precisie’, zegt Edward
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Telefoon (0595) 41 26 93  Fax (0595) 41 29 67  
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Volg ons ook op:

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
schriftelijke toestemming van Accuservice Lijnema BV.

accu 
accessoires 
van a tot Z

ZeLFDe aFmeting, 
meer 
startcapaciteit

In het recente verleden moest de accu alleen maar de startmotor van een voertuig 
van energie voorzien. Hoe anders is dat tegenwoordig. Na het starten staat veelal 
standaard de verlichting aan. Onderweg moeten ook de smartphone via de 
sigarettenplug worden opgeladen. En dan is er ook nog eens het navigatiesysteem 
dat stroom trekt. De accu wordt daarmee flink op zijn capaciteit  aangesproken. 
Met name bij auto’s die veelvuldig te maken hebben met stads- en fileverkeer. 
Maar ook bij vrachtwagens en landbouwvoertuigen wordt steeds meer van de 
accu gevraagd. 

meer startcapaciteit
Om in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen ging Lijnema op zoek 
naar de best mogelijke oplossingen. Het heeft geresulteerd in een doeltreffende 
toevoeging in het huidige assortiment: startaccu’s in de bestaande afmetingen, 
maar met meer ampére-uren en bovenal meer startcapaciteit. Voor de kleinere 
modellen auto’s zijn types beschikbaar van het merk VMF.  Startaccu’s die al snel 
zorgen voor 10% meer capaciteit. Ideaal dus voor het stads- en fileverkeer. Voor 
de landbouw- en transportsector hebben we types van het merk Varta. Wederom 
startaccu’s in de gangbare afmetingen met een aanzienlijke capaciteitsverbetering. 
Laat de winter maar komen! 

Zie ons complete programma in het 

productoverzicht op onze webshop. u

Accu’s hebben nogal wat te verduren. Er dienen zicht tenslotte 

steeds meer gebruikers aan. De oplossing? Startaccu’s met meer 

capaciteit. U vindt ze in het assortiment van Lijnema. 

t Startaccu’s in de gangbare 

afmetingen met een aanzienlijke 

capaciteitsverbetering.


