Hamatzu Workline

Bilen på bilden är extrautrustad. Rätten till ändringar förbehålles.

Miljöanpassad och speciellt lämpad för park- och trädgårdsanläggningar, och interna transporter på stora arbetsplatser där
även behov för små last-utrymmen ingår i den dagliga verksamheten. Även praktisk inomhus i exempelvis sjukhuskulvertar och dess områden. På järnvägsstationer, flygplatser och
båthamnar optimeras också avstånden snabbt och kostnadseffektivt. Fordonet är fulladdat för åtta mils arbete för omkring
en krona milen och effektiviserar arbetstiden med kvalitet och
glädje.

Neos motorstyrning, 60V
Underhållsfria gelbatterier
Lastflak, 1200x1000x300
Skivbromsar på alla fyra hjul

Bilarna är uppbyggda på en ram av stålrör. Hytten är byggd för
att vara praktisk men med comfort, så värme och AC är standard. Med hjälp av en programmerbar styrenhet ställs accele- Pris
ration och hastighet in på upp till 30 km/h. Och tack vare
skivbromsar på alla fyra hjulen erhålls en kort bromssträcka.

från 143490

Tjugo olika färgalternativ på karossen. Elbilen är CE-märkt och
godkänd att köras på svenska vägar* och golfbanor, och levereras besiktad och registrerad.

* vägar benämnda av Trafikverket där Motorredskap klass II får köras. Hänvisas till Trafikverkets webbplats för detaljerad information.

SEK+moms

Standardutrustning, Hamatzu
Workline, LTS2:
▪ 60V 4 KW AC motor med Neos
(Toyota) styrning
▪ 60V Gelbatterier 120AH, underhållsfria
▪ Elvärme 300W och AC 800W i hytten
▪ McPherson fjäderben
▪ 12" hjul med aluminiumfälgar
▪ Skivbromsar på alla fyra hjul
▪ Inbyggd smartladdare 60V 20A, upp
till 8 mil på en laddning
▪ Fram- och bakljus, blinkers och reflexer, signalhorn
▪ Backspeglar och backvarningssignal
▪ Vindruta av lamellglas
▪ Vindrutetorkare och spolare
▪ Säkerhetsbälte

▪ Rikligt med fack för tillbehör
▪ 12V uttag för mobil/läsplatta
▪ Kaross: 20 olika färgalternativ
▪ Formsydda säten
▪ Längd: 2700, bredd: 1280mm, höjd
1610mm
▪ Lastflak: 1200x1000x300mm
▪ Lastvikt flak: 300kg

Möjliga tillval:
▪ Värmare (Eberspächer 2 KW diesel)
▪ Lithiumbatteri, ökar kapacitet och möjlig
lastvikt!
▪ Dragkrok, (kan även fås med sjupolig
eluttag)
▪ Lastskåp
▪ Registrering motorredskap klass II
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