
GROENTAINER

Groentainer is een verkoopunit, gemaakt van een tweedehands zeecontain-
er.  Groentainer heeft de unieke uitstraling van een foodtruck maar biedt de 
capaciteit van onze standaard snackwagens. 

Groentainer is geheel zelfvoorzienend en dus niet afhankelijk van een externe 
stroomvoorziening. Dit betekent dat er geen stroomvoorziening zoals een 
diesel aggregaat op locatie nodig is. Groentainer is tevens een vervanger van 
de reguliere pagodetent die wij nog vaak laten bouwen. 
Al met al een duurzame maar ook sfeervolle verkoopunit met capaciteit, 
ideaal voor uw evenement! 

Wat is Groentainer? Gerecyclede accu’s
Om Groentainer zelfstandig te kunnen laten draaien 
maken wij gebruik van tweedehands accupakketten. 
De capaciteit van de accu is voor het hybride voer-
tuig niet meer voldoende, waardoor deze vervan-
gen moet worden. Lange tijd was er geen tweede 
leven mogelijk voor een accu die gebruikt wordt 
in hybride voertuigen. Er werd met de gebruikte 
accu niets gedaan, een grote milieubelasting. Maar 
tegenwoordig bakken wij er dus onze patat mee. 
Uniek in Nederland! 

Groentainer is o.a. ontstaan naar aanleiding van de vele foodtrucks die zich op de markt presenteren. Helaas blijkt in de praktijk dat de capaciteit van deze foodtrucks ten koste gaat van de beleving. Tot op 
zekere hoogte is dit geen probleem maar toch willen wij hier een verschil maken.  De catering op festivals is aan verandering onderhevig, de behoefte aan sfeer en beleving vanuit organisaties wordt steeds 
groter. Ook de vraag naar een duurzamer beleid groeit in onze branche.  Wij bieden met Groentainer biedt uitkomst. 

Zonnecollectoren
Om de accu’s zolang mogelijk zelfstandig te kunnen laten draaien, hebben we 
zonnecollectoren op het dak en de klep geplaatst. Deze zorgen voor een toe-
voer van energie naar het accupakket. Draait de unit niet op een evenement, 
dan kan het accupakket energie terugleveren aan het net. 
Hierdoor worden de zonnecollectoren optimaal benut. 

+ -
25 kW

Biodiesel
Mocht de accu onverhoopt niet werken, bijvoor-
beeld door te lang te weinig zonlicht, dan schakelt 
Groentainer automatisch over op haar biodiesel 
aggregaat. Dit ‘stille’ aggregaat is ingebouwd en 
bijna niet hoorbaar voor de omgeving. Wij voorzien  
ons zelf van biodiesel, gemaakt van 
eigen gebruikte frituurolie. 

W
IJ 

RIJDEN OP BIODIESEL

G
E

M
A

A
K

T  VAN ONZE EIGEN FRITUURO
LI

E

Kosten besparen?
Naast een goede sfeer brengt Groentainer diverse voordelen voor omgeving, organisatie 
en milieu met zich mee;
• Geen huurkosten en vervoer voor dieselaggregaat
• Besparing van stroomverbruik voor het evenement. 
• Geen geluidsoverlast van een ronkende dieselaggregaat voor omgeving en bezoeker. 
• Geen milieubelasting van een dieselaggregaat die ongeacht benodigde capaciteit altijd 
draait, in tegenstelling tot onze biodiesel aggregaat. 
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