Brint • Brændselsceller

50 millioner kroner afprøvning af brintgaffeltrucks
H2 Logic har sammen med en række partnere igangsat Europas største afprøvningsprojekt for brintdrevne gaffeltrucks kaldet HyLIFT.
Mere end 30 gaffeltrucks fra Dantruck med et brændselscellesystem fra H2 Logic, skal afprøves
hos europæiske slutbrugere. Afprøvningen skal skabe grundlag for
en efterfølgende markedsintroduktion i 2013.
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Selvom der findes flere biler end gaffeltrucks, så kan én intensivt anvendt
gaffeltruck udlede lige så meget CO2
som otte biler. Øget bæredygtighed
inden for transport af varer kan således give et betydelig bidrag til de politiske målsætninger om reduktion af
CO2 udledningen fra transport.
HyLIFT er et EU-projekt med et
samlet budget på 50 millioner kroner
og med deltagelse af virksomheder
og organisationer fra forskellige lande. Projektet skal indsamle vigtige erfaringer fra mere end 30 slutbrugere
rundt omkring i Europa, ligesom det
øgede volumen skal bidrage til at reducere omkostningerne.
H2 Logic og Dantruck har siden
2006 arbejdet målrettet på færdig-

gørelsen af den brintdrevne gaffeltruck, og derudover deltager forskere
fra DTU i udviklingsarbejdet, der er
blevet støttet af EUDP og Højteknologifonden.
Siden 2003 er omkostningerne til
brændselsceller blevet reduceret med
ikke mindre end 80 procent, og med

H2 Logic
H2 Logic blev etableret i 2003 og
har i dag 30 ansatte, der især arbejder med udvikling og produktion
af brændselsceller til gaffeltrucks
og tankstationer til brint.
I september 2010 blev H2 Logic
for første gang udpeget som en
Gazelle virksomhed med en vækst
i bruttooverskuddet på 223 procent de seneste fire år. Omsætningen var i 2010 på knap 30 millioner kroner, hvilket var en forøgelse
på næsten 30 procent i forhold til
året før. Ordrebeholdningen er gennem 2010 mere end tredoblet,
hvilket giver gode muligheder for
yderligere vækst i omsætning i
2011.
Læs mere på www.h2logic.dk

HyLIFT projektet håber deltagerne at
prisen vil blive yderligere reduceret,
så de miljøvenlige trucks kan blive introduceret på markedet omkring år
2013.
I USA gives der allerede i dag 30
procent tilskud til virksomheders indkøb af produkter med brændselsceller
med det resultat, at 1.000 brintgaffeltrucks er kommet i drift inden for
de senere år.
Succesen i USA er også en af baggrundene for HyLIFT-projektet, der er
støttet af det Europæiske brint og
brændselscelle program, EUDP og
Fornyelsesfonden. HyLIFT-projektet
såvel som andre afprøvningsprojekter
skal i de kommende år bidrage til at
sikre EU en nøgleposition i udviklingen og kommercialiseringen af brint
og brændselscelleteknologier. Det er
dog afgørende, at afprøvningerne bliver suppleret med deciderede rammebetingelser som støtter slutbrugeres indkøb, frem for kun at støtte
teknologivirksomheders udvikling og
afprøvning.
– Vi glæder os til at give gaffeltruckbrugere rundt om i Europa mulighed for at opleve de klare fordele
brint tilbyder. Samtidig kan det bidrage til at skabe øget opmærksomhed
omkring teknologien, både hos slutbrugere men også politisk så vi kan få
rammebetingelser i lighed med dem,
der findes i USA, siger direktør i H2
Logic, Jacob Krogsgaard.
TS

Mere end 30 gaffeltrucks fra Dantruck med et brændselscellesystem
fra H2 Logic, skal nu afprøves hos
europæiske slutbrugere.
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