Hamatzu Workline M1S2 SC

Miljöanpassad och speciellt lämpad för park- och
trädgårdsanläggningar, och interna transporter på
stora arbetsplatser där även behov för små lastutrymmen ingår i den dagliga verksamheten. Även
praktisk inomhus i exempelvis sjukhuskulvertar och
dess områden. På järnvägsstationer, flyg- platser
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.
Bilarna är uppbyggda på chassi av aluminium och
via motorstyrning ställs acceleration och hastighet
in på upp till 30 km/h. Och tack vare skivbromsar
på alla fyra hjulen erhålls en kort bromssträcka
samt automatisk magnetbroms när flakbilen parkeras.

Aluminium chassi
AC motor för mindre underhåll
Curtis motorstyrning, 48V
Lastflak, 800x1150x250mm
Skivbromsar på alla fyra hjul

Pris från 104832

Tjugo olika färgalternativ på karossen med svarta,
vita eller beige säten. Därtill kan elbilen skräddarsys med tillbehör för att få en ökad komfort eller
funktion. Elbilen är CE-märkt och konstruerad så
att den kan besiktas och registreras för att få framföras på svenska vägar* eller registreras för användning i anslutning till golfbanor.
* vägar benämnda av Trafikverket där Motorredskap klass II får köras. Hänvisas till Trafikverkets webbplats för detaljerad information.

SEK+moms

Standardutrustning, Hamatzu Workline,
M1S2 SC:
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Aluminium chassi
Skivbromsar på alla fyra hjul
Curtis motorstyrning 48V
48v 3.7 KW AC motor (Växelström)
Trojan T-875 batterier Med central vatten påfyllning
Inbyggd smartladdare 48V 20A
Mc Pherson fjäderben
10" hjul med aluminiumfälgar
Framljus (hel/halv), bakljus, blinkers, reflexer,
signalhorn.
Backspeglar och backvarningssignal
Vindruta av lamellglas
Vindrutetorkare
Säkerhetsbälte
Rikligt med fack för tillbehör
12V uttag för mobil/läsplatta
Kaross: 20 olika färgalternativ
Längd: 2700, bredd: 1200mm och höjd från
1750mm

•

Lastflak: 800x1150x250mm

•

Lastvikt flak: 300kg

Möjliga tillval:
•
•
•
•
•
•
Generalagent:
Lina Gård Materialhantering AB
Uthamnen Södertälje
Försäljning: Joakim 0703601798
joakim@linagard.se
Service: Johan 0708955823
linajohan@live.se
www.hamatzu.se -

•

Lithiumbatteri, ökar kapacitet och möjlig
lastvikt!
Dragkrok
Besiktning och registrering som motorredskap
klass II
Lackerade 12” fälgar
Skyddsbåge i fronten.
Regnskydd
Tvåfärgade säten

