ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Λίγα λόγια
Το όχημα ξεχωρίζει για την ευελιξία του και την ευρεία γκάμα χρήσεων. Με πάνω
από 25 διαφορετικές παραλλαγές, κυκλοφορεί σε δεκάδες δήμους και μεγάλες
δημόσιες & ιδιωτικές εταιρείες ανά την Ευρώπη, (πάνω από 5.000 οχήματα)
έχοντας όλα τα μέρη του πιστοποιημένα και κατασκευασμένα στην Ε.Ε, δίνοντας
ολική εγγύηση 2 ετών για το όχημα και μέχρι 4 έτη για τις μπαταρίες,είναι το
ιδανικό ηλεκτρικό όχημα για τις ανάγκεςσας. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα
εξατομικευμένων λύσεων, βάσει των απαιτήσεων και των αναγκών σας.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Pick-upμε σταθερή πλατφόρμα

Απορριμματοφόρο με πλευρικό
άνοιγμα τύπου γλάρος

Ανατρεπόμενο με προστατευτικό

Με Σύστημα άρδευσης

Απορριμματοφόρο με ανατροπή

Για καθαρισμούς με νερό
υψηλής πίεσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Βάση οχήματος

Καθίσματα οχήματος

Ταμπλό οχήματος

LCDisplay

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Κανονική έκδοσηΕπιμηκυμένη έκδοση
Ολικό μήκος οχήματος :3.220mm
Ολικό πλάτος οχήματος :
(χωρίς καθρέπτες)
Ύψος οχήματος
(με φάρο οροφής)

:

Ύψος από το έδαφος

:

Μεταξόνιο

:

Ακτίνα στροφής

:

3.720mm
1.100mm

1.100mm

2.000mm

2.000mm

260mm260mm
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1.410mm

4.000mm
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Γενικές πληροφορίες για το όχημα:
Βάρος οχήματος (απόβαρο)

: 925Kg

Μέγιστο βάρος οχήματος
(μαζί με τους επιβάτες)

: 1710Kg

Ωφέλιμο βάρος

Μέγιστη ικανότητα έλξης

: 500-700Kg(ανάλογα με τις μπαταρίες)

: 3,000Kg (επιτρεπόμενο εντός δρόμου250Kg)

Θέσεις επιβατών (με τον οδηγό) : 2
Μέγιστη ταχύτητα
Αυτονομία

: 100Km

Μέγιστη κλίση (φορτωμένο)
Θόρυβος (με 25Km/h)

: 40Km/h

: 18%

: 62dB

Προδιαγραφές μηχανικώνμερών :

Φρένα εμπρός: Υδραυλικό με ταμπούρο διαμέτρου 230mm
Φρένα πίσω

: Υδραυλικό με ταμπούρο διαμέτρου 160mm

Ανάρτηση εμπρός : Διπλά γόνατα με ελλικοειδή ελατήρια + αμορτισέρ
Ανάρτηση πίσω
Μετάδοση

: Σύστημα ελασμάτων (σούστα) + αμορτισέρ

: Άκαμπτη γέφυρα με μειωτήρα 15,7:1 + διαφορικό

Σύστημα διεύθυνσης : Κρεμαγιέρα
Ελαστικά

: 155/R13CM + S

Προδιαγραφές ηλεκτρικών μερών :

Κινητήρας : Ηλεκτρικός, AC 5,4 kWστις 2.940 στροφές/λεπτό : 12,2kW
Μετατροπέας : Curtis 48V, 350A

Μπαταρία : 180Ah, 195Ah, 240Ah, 320Ah, 400Ah
Φορτιστής

Κατανάλωση

: Ηλεκτρονικός, υψήσυχνος, 48V-30A ή 48V-50A
: 2.800Wή 3.000W

Χρόνος φόρτισης : 8-10 ώρες

Ασφάλεια
• Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων
• Χειρόφρενο με σύστημα ασφαλείας
• Φρένο έκτακτης ανάγκης
• Αισθητήρας ασφαλείας στο κάθισμα του οδηγού
• Ηλεκτρικό φρένο με ανάκτηση ενέργειας
• Φώτα ασφαλείας
• Ηχητικό σήμα (βόμβος) κατά την όπισθεν
Options

Led φωτιζόμενο τρίγωνο
Προστατευτική σχάρα
« Έργα σε εξέλιξη»πίσω φανώνμε πρίζα

Περιμετρικό kitΕξωτερική πρίζα Ρ17
ανακλαστικών ταινιών

Προστατευτικές μπάρες
μπροστά

Γάντζος ρυμούλκησης

Προστατευτικό μπράτσο
για οχήματα χωρίς πόρτες

Ειδικά ελαστικά χαμηλής
πίεσης για χλοοτάπητες

Μεγαλύτερα σε
βάθος παράθυρα

