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Op 9 september 2022 was er een demonstratie van de elektrische Skylaunch lier op het terrein van 

de ACVZ.  

De lier wordt van stroom voorzien door 54 AGM-accu’s. Voor het opladen van de accu’s tussen de 

lierstarts door werd nu gebruik gemaakt van een aggregaat omdat er geen stroom aanwezig was op 

het veld. 

De lier is compact gemonteerd op een dubbelassige aanhanger. Ruime cabine met centrale stoel 

voor de lierist en een stoel aan de rechterzijde van de lierist die gebruikt kan worden voor b.v. 

opleiding. Het gewicht van de lier, accu’s en aanhanger samen was 5200 kg. Met Lithium batterijen 

zal dat significant lager worden. Uiteraard is het ook mogelijk de lier op een ander onderstel te 

(laten) monteren. De cabine is goed toegankelijk zelfs met de bij deze lier aanwezige deuren aan 

beide zijden. Deze deuren zijn een optie. Het uitzicht vanuit de cabine van de lier is prima, ook kisten 

die (te) lang doorgelierd worden blijven goed zichtbaar. 

Het regelpaneel is vrijwel identiek aan dat van een Skylaunch-lier met verbrandingsmotor, op enkele 

details na. Aanwezig is een digitaal display waarop het verbruik, oplaadcyclus en meerdere gegevens 

te vinden zijn specifiek voor de elektrische apparatuur. Ook is prominent aanwezig een verticaal 

kastje met daarin 5 lampjes, die aangeven of je de juiste stand van de ‘gas’-hendel hebt geselecteerd. 

In het midden is de lamp groen, en als die oplicht tijdens het lieren is de kabelkracht (dus ook de 

stand van de regelaar) goed. Gaan de lampjes onder of boven de groene lamp branden dan betekent 

dit dat meer of minder vermogen gegeven moet worden. Voor het overige is het regelpaneel gelijk 

aan de Skylaunch-lier met verbrandingsmotor.  

Aan de linkerzijde naast de stoel is de selectiehendel voor inschakelen van de linker of rechter 

trommel. Rechts naast het dashboard zit de remhendel en links een hendel voor in-en uitschakelen 

van de gekozen trommels (Drive – Neutral) en uiteraard een hendel voor het activeren van de beide  

kapinrichtingen. De hendel voor inschakelen van de rechter of linker trommel bedient tevens de 

uitloopremmen; een heel doordachte constructie die ‘fool proof’ is. 

De bediening van de lier is vrijwel gelijk aan die van de Skylaunch-lier met verbrandingsmotor. 

Binnen 2 seconden de regelaar naar de gewenste stand duwen. De 5 controle lampjes in de gaten 

houden om eventueel meer of minder vermogen te geven indien nodig. Uiteraard ook de kist aan de 

kabel in de gaten houden om te kijken of er geseind wordt. Eventueel rem gebruiken om kabel te 

stoppen. Echter, omdat een elektromotor sneller stopt bij het terugnemen van vermogen dan een 

verbrandingsmotor zullen de remmen veel minder gebruikt moeten worden. Alle handelingen als 

vermogen terug nemen als de kist moet ontkoppelen, kabelbreuk, reacties op seinen van kisten en 

dergelijke zijn ook bij deze elektrische lier gelijk aan die van een lier met een verbrandingsmotor. 

Als kabel werd  Dyneema kabel gebruikt (5 of 6 mm). Dus niet de dikkere Skylaunch kabel, hetgeen 

echter zeer wel mogelijk is. De trommels zijn smal maar groot van diameter. Er is geen 

opspoelmechanisme aanwezig. Volgens de leverancier is dat niet nodig en inderdaad werd de kabel 

keurig opgerold tijdens het lieren. 

In deze lier werden AGM accu’s gebuikt. De AGM accu’s zijn speciaal voor toepassingen waarbij 

accu’s snel ontladen worden en ze hebben door hun specifieke moderne technologie een veel 



langere levensduur dan de normale loodaccu’s. Na iedere start worden de accu’s weer opgeladen, 

maar dit gaat binnen enige minuten; dat hoeft het lierbedrijf dus niet op te houden.  

Deze winter worden de eerste lieren van Skylaunch uitgerust met Lithium accu’s, zodat geen 

stroompunt op het veld of aggregaat nodig is. Eén Lithium accu set zou een startcapaciteit hebben 

van 40 starts. Om dus een startcapaciteit van bijvoorbeeld 160 starts per dag te hebben zouden 4 

sets accu’s nodig zijn. Deze kunnen bij voldoende capaciteit ’s nachts opgeladen kunnen worden. Of 

er zou een wisselpakket aanwezig moeten zijn dat overdag met zonnecellen wordt opgeladen. (Note: 

dat is nog niet aanwezig en ontwikkeling van deze optie vergt een ingrijpende wijziging in het huidige 

ontwerp!) 

Een elektrische motor heeft direct alle koppel beschikbaar; een verbrandingsmotor moet eerst op 

toeren komen om maximaal koppel te bereiken. Door het direct beschikbare vermogen worden de 

kisten vrij snel weggetrokken en komen binnen enige meters los, wat vooral bij kortere velden een 

voordeel kan zijn. De kracht van de lier is ruim voldoende om bijvoorbeeld een Duo Discus snel op 

veilige hoogte krijgen. Houten kisten met gering gewicht en lage snelheid zijn ook geen probleem 

omdat het vermogen ook bij lage snelheden goed te doseren is. 

In geval van calamiteiten als kabel- of breukstukbreuk, te ver doorlieren of losschieten van de kabel 

omdat er niet op tijd ontkoppeld wordt blijft de lier gewoon werken; deze valt niet in een storing 

zoals sommige andere elektrisch aangedreven lieren wel doen. De kabel is dus te allen tijde binnen te 

halen.  

De lier is geheel gemaakt van standaard componenten, op de trommels en de as met tandwielbox na. 

Dus zowel de elektrische als de mechanische componenten zijn standaard in de handel verkrijgbaar. 

De trommels worden wel door Skylaunch zelf gefabriceerd en vooral het gedeelte waar de kabel op 

loopt is enige centimeters dik, volledig afgedraaid en uitgelijnd om vibraties te voorkomen. Ook is er 

voor gezorgd dat als de kabel buiten de trommel zou komen, deze geen schade aan kan richten. 

Voor de overbrenging van de elektrische motor naar de tandwielkast waar de trommels aan 

bevestigd zitten wordt gebruik gemaakt van een kruiskoppeling waardoor alles flexibel en trillingvrij 

verloopt. 

De remmen, zowel voor het uitrijden als stoppen van de trommel, zijn standaard schijfremmen uit de 

auto-industrie en zowel remschijven als remblokjes zijn eenvoudig te vervangen. 

Het uitrijden van de kabel kan met een snelheid van ongeveer 30-40 km/u gebeuren; dat is technisch 

geen probleem; de uitloopremmen remmen de trommel goed af als de kabelwagen afremt en stopt. 

Voor een juiste calculatie van de lierkosten moet gerekend worden met elektra-kosten die veel lager 

zullen zijn per start dan bij een verbrandingsmotor en de kosten voor onderhoud die ook veel lager 

zijn. Het onderhoud is minimaal en kan beperkt worden tot een paar smeerbeurten en eventueel 

remschijven vervangen. Aangezien je echter bij goed lieren de elektromotor als rem gebruikt zullen 

de remschoenen van de handrem vrijwel niet slijten.  

Bij gebruik van gewone of AGM accu’s zal een 400V stroompunt aanwezig moeten zijn op het veld 

met voldoende vermogen. De levensduur van de AGM accu’s wordt op meer dan 10 jaar geschat, 

maar dat is natuurlijk afhankelijk van het aantal jaarlijkse starts. 

Elektrisch lieren zal vermoedelijk toch de toekomst worden. De lier is stiller dan een lier met 

verbrandingsmotor en van enige vervuiling is geen sprake. Gebaseerd op bovenstaande kan worden 

gesteld dat de Skylaunch een heel goede investering is voor de toekomst. 


