
Det har 
aldrig 

været så 
behageligt 
at arbejde

100% elektrisk

Vejgodkendt

Lasteevne op til 800 kg

Tilpassede konfigurationer



Komfort er praktisk
Garia Utilitys kompakte, 

100% elektriske arbejdsbiler 

er designet til at give 

operatørerne de mest 

komfortable arbejdsforhold 

i branchen. Det giver 

mening, da glade, tilfredse 

medarbejdere er de mest 

effektive og produktive 

medarbejdere.

Med Garia Utility får du 

markedets mest rummelige 

og ergonomiske kabine. 

Det bedste udsyn til 

føreren. Nem og hurtig ind- 

og udstigning. Behændig 

manøvrering under trange 

pladsforhold. En sublim 

køreoplevelse. Derudover er 

alt, hvad der er nødvendigt 

for at udføre arbejdet rigtigt, 

altid inden for rækkevidde. 

Praktisk, ikke?

Komfort er kvalitet
Fortæl verden, at din 

virksomhed står for kvalitet. 

Skandinavisk håndværk får 

Garia Utilitys elektriske 

arbejdsbiler til at skille sig ud, 

når det handler om udseende 

og ydeevne.

Hver eneste arbejdsbil er 

designet og bygget i Danmark 

med de bedste europæiske 

komponenter og af de 

dygtigste medarbejdere. Ingen 

udfordring er for stor. Ingen 

detalje for lille. Dag ind og 

dag ud opfylder vi kravene til 

stop-og-kør-drift, så arbejdet 

ganske enkelt føles lettere. 

Bliv ikke overrasket, hvis den 

høje kvalitet også smitter af 

på de mennesker, der udfører 

arbejdet for dig.

Komfort giver ro i sindet
Du kan forvente pålidelighed 

og holdbarhed fra selve 

arbejdsbilen og teamet bag 

det. Garia Utilitys elektriske 

arbejdsbiler har været 

anvendt i hele Europa siden 

2015 – af nogle af de største 

logistikaktører, de mindste 

resorts, de mest prestigefyldte 

kommuner, de bedst kendte 

virksomheder og alt derimellem.

I modsætning til 

konkurrenterne er vores 

arbejdsbiler kollisionstestede 

og sikre. Du kan trygt stole 

på, at din elektriske arbejdsbil 

er miljømæssigt og økonomisk 

ansvarlig. Og eftersom 

hver eneste arbejdsbil er 

konfigureret præcis, som 

du ønsker det, kan du være 

sikker på, at den opfylder 

dine behov i dag, i morgen 

og alle dage fremover.

Scor point 
hos folk bag 
skrivebordet 
og bag rattet

Rækkevidde: op til 200 km
Hastighed: op til 55 km/t
Lasteevne: op til 800 kg
Elektrisk? Selvfølgelig!

VEJ
GODKENDT

VENDERADIUS 
FRA 3,9 M

KOLLISSIONSTESTET 
OG SIKKER

FLERE 
BATTERIMULIGHEDER

PASSER TIL 
SNÆVRE OMRÅDER
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Det er klogt af dig at overveje 

en elektrisk arbejdsbil. Men 

måske skal du overbevise 

andre? Her er blot nogle 

få af de mange grunde til, 

at virksomheder over hele 

verden investerer i elbiler frem 

for alternativer, der bruger 

fossile brændstoffer. Med 

en bil fra Garia Utility...

Hjælper du planeten
Eliminér skadelige udledninger 

og gør luften renere og mere 

sikker for alle. Du reducerer 

dit CO
2
-fodaftryk. 

Elbiler bruger også 

energi mere effektivt end 

forbrændingsmotorer.

Sparer penge
Du vil bruge færre penge 

på den lange bane med 

en elbil. Spar på drifts- og 

vedligeholdelsesomkostninger. 

Elbiler holder også længere. 

Undgå problemer med 

driftssikkerheden og slid 

på motoren på grund af 

stop-og-kør-drift. De fleste 

europæiske lande tilbyder 

også tilskud. Derudover undgår 

du trængselsafgifter.

Eliminerer risici
Med en elbil kan du 

fremtidssikre din drift. 

Du følger ikke alene målene 

i den europæiske grønne 

pagt – du lever også op 

til lovgivningsmæssige 

standarder nu og i fremtiden.

Opbygger goodwill
Send et værdifuldt 

brandingsignal med din 

elbil. Du anskueliggør 

virksomhedens sociale ansvar 

og minimerer afhængigheden 

af udenlandsk olie. Uanset 

om du arbejder indendørs 

eller udendørs, arbejder du 

støjsvagt og diskret på alle 

tider af døgnet. Og forhindrer 

sygdom og irritation fra 

udstødningsgasser.

Gør livet lettere
Få nem adgang stort set hvor 

som helst uden at blokere for 

trafikken. Du behøver aldrig 

bekymre dig om olieskift, 

tændrør eller service på 

gearkassen. Du skal heller 

ikke købe og/eller opbevare 

brændstof.

Forbedrede arbejdsforhold
Du vil skabe en sundere 

arbejdsplads og give 

medarbejderne flere grunde til 

at være stolte. Arbejdet bliver 

sjovere og mere effektivt.

At vælge elektrisk 
føles godt. Ser godt ud. 
Er godt.

Uanset temperatur og 

vejrforhold er den 100% 

elektriske motor i din 

Garia Utility arbejdsbil 

designet til at yde.

100% 
ELEKTRISK
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Garia Utility Park klarer 

stort set enhver opgave 

i fodgængerområder, bilfrie 

zoner og campusmiljøer.

Brug Garia Utility City på travle 

og smalle gader døgnet rundt 

(klasse L7e).

Eller kom hvorhen du vil i en 

fart med Garia Utility Urban, 

der er en klasse N1-bil.  

Der er også mulighed for 

finansielle incitamenter.

Alle kan bruges indendørs 

eller udendørs og er nemme 

at navigere på trange steder. 

Og alle med nul udledning 

naturligvis! 

Du kan konfigurere og 

tilpasse enhver model med 

de funktioner og det tilbehør, 

der passer til præcis dine 

behov. Hundredvis af forskellige 

konfigurationsmuligheder.

Er du i tvivl om, hvor du skal 

starte (eller slutte)? Din Garia 

Utility-forhandler kan hjælpe 

dig med at finde ud af, hvad 

der passer bedst til dig.

Den offentlige sektor

Typiske anvendelsesområder: kommuner, 
hospitaler, universiteter, parker, 
offentlige områder og meget mere

Den grønne omlægning er i gang! Sæt dit 

aftryk på en måde, der gør et stort indtryk 

på offentligheden.

•  Støjsvag drift på alle tidspunkter af døgnet

•  Navigér nemt gennem smalle porte, 

menneskemængder, vejspærringer 

og cykelstier, og parkér overalt uden 

at blokere for trafikken

•  Nem og hurtigt ind- og udstigning af bilen

•  Send et sikkert, trygt og grønt signal 

til dine omgivelser

 Det bedste valg: alle modeller!

Facility management

Typiske anvendelsesområder: industrianlæg, 
hoteller, feriesteder, arrangementer og 
meget mere

Uanset om du kører indendørs eller udendørs, 

transporterer din kompakte Garia Utility 

el-arbejdsbil varer og mennesker til den 

ønskede destination.

•  Få større komfort og produktivitet med 

et emissionsfrit køretøj, der kan arbejde 

stort set overalt

• Brug en motor, der trives ved  

stop-og-kør-drift og korte ture 

•  Kør direkte ind i lager- eller 

fabriksbygningen

•  Send et grønt signal, der bogstaveligt talt 

er støjsvagt, men som i overført betydning 

afgiver en masse velkomststøj

 Det bedste valg: alle modeller!

Fritid og udendørs

Typiske anvendelsesområde: zoologiske 
haver, forlystelsesparker, campingpladser, 
golfbaner, ridecentre, skovbrug, 
landbrug og meget mere

Hvem vil forstyrres, når de prøver at slappe 

af, koncentrere sig eller bare opleve naturen? 

•  Hold lav profil, når det handler om lyd, og høj 

profil, når det kommer til bæredygtighed

• Arbejd nemt, effektivt og diskret under 

trange pladsforhold

•  Gør oplevelsen uden for hjemmet endnu 

mere attraktiv 

•  Hold medarbejderne glade, så de hilser 

på gæsterne med et smil

 Det bedste valg: Park eller City modeller

Last-mile levering

Typiske anvendelser: post, pakker, 
dagligvarer, apoteker, takeaway føde- 
og drikkevarer m.m.

Med flere leveringer, mindre plads til trafik 

og parkering og stor efterspørgsel efter 

renere luft skal du tænke ud af gearkassen.

• Opfyld strenge emissionsstandarder, 

og undgå trængselsafgifter

• Navigér nemt gennem smalle gader 

i byen, og parker overalt uden at blokere 

for trafikken

• Levér produkter og tjenester hurtigt 

og støjsvagt

• Differentiér din virksomhed med et synligt 

engagement i bæredygtighed

 Det bedste valg: City eller Urban modeller

3 modeller.
Utallige måder 
at gøre dig 
glad på.
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Ahhh, sådan føles en god 

arbejdsdag. Garia Utility City 

trives med at navigere i travle 

gader og smalle stræder. 

Den er lille, smidig og hurtig til 

at accelerere, og den flyder 

ubesværet gennem byen.

Parkér uden at blokere 

for trafikken. Enkel, sikker og 

ergonomisk ind- og udstigning 

takket være baghængslede 

døre og en transparent kabine. 

Og med et helt støjsvagt 

fremdriftssystem forstyrrer 

du aldrig sure hr. Jensen eller 

hans bjæffende hunde. 

Bestselleren, der er 
vejgodkendt
Garia Utility City er  

EU-typegodkendt og kan 

registreres til vejbrug i alle 

EU-lande. Standardudstyret 

omfatter 3-punktsseler, 

justerbare sidespejle og 

E-mærkede for- og baglygter. 

Konfigurér køretøjet, så det 

opfylder dine specifikke behov, 

herunder et bredt udvalg 

af ekstraudstyr, tilbehør 

og batterier.

Download produktarket på 
gariautility.com

Garia Utility Park
Håndterer praktisk talt enhver opgave i 
fodgængerområder, bilfrie zoner og campusmiljøer

Garia Utility City 
Kan anvendes på travle og smalle gader 
døgnet rundt (klasse L7e)

Bare fordi du kører offroad, 

behøver du ikke gå på 

kompromis med følelsen 

af en god køreoplevelse.

Dette CE-kompatible 

basiskøretøj er ideel til parker, 

feriesteder, industriejendomme, 

lagerbygninger eller hvor 

som helst, du har brug for 

at transportere varer og 

mennesker uden at køre på 

offentlig vej. Modellen er Ikke 

vejgodkendt.

Da fremdriftssystemet 

er elektrisk, kan du 

bruge Garia Utility Park 

indendørs og udendørs 

uden at forstyrre nogen.

Tilpas bilens standard-

specifikationer, så de passer 

til dine krav. Fra længde og 

konfiguration til det du ellers 

tilføjer markedets mest 

rummelige kabine, er sådan, 

du designer dit el-køretøj. 

Håndterer alle landskaber
Græs- og terrændæk 

er blot to af dine mange 

tilpasningsmuligheder. Med 

køretøjets motor med højt 

drejningsmoment er begge 

typer offroad-dæk ideelle 

til udfordrende landskaber.

Vil du have den ultimative 

kørekomfort? Kombinér alle 

dæk med servostyring.

Download produktarket på 
gariautility.com

Ideel til
Den offentlige sektor
Facility management
Fritid og udendørs

Ideel til
Den offentlige sektor
Facility management
Fritid og udendørs
Last-mile levering

TOPHASTIGHED  
30 KM/T

PASSER TIL 
SNÆVRE OMRÅDER

LASTEEVNE  
OP TIL 800 KG

BRUGERDEFINEREDE 
KONFIGURATIONER

VENDERADIUS  
FRA 3,9 M

INDEN- OG  
UDENDØRS BRUG

TOPHASTIGHED  
45 KM/T

RÆKKEVIDDE  
OP TIL 200 KM

LASTEEVNE  
OP TIL 800 KG

BRUGERDEFINEREDE 
KONFIGURATIONER

PASSER TIL  
SNÆVRE OMRÅDER

VEJ
GODKENDT

8  9



Garia Utility Urban
Kom hvorhen du vil i en fart 
(klasse N1 – mulighed for økonomiske incitamenter)

Der er ikke noget, der kan 

stoppe dig nu – bortset fra 

arbejdet selvfølgelig! Med 

en tophastighed på 55 km/t, 

fremragende køreegenskaber 

og hurtig acceleration holder 

Garia Utility Urban trit med 

trafikken. Med en bredde på 

1365 mm parkerer den også 

nemt på travle gader, hvilket 

gør den ideel til brug i indre 

by og ved last-mile levering.

Sikker, effektiv og smart
Nem ind- og udstigning via 

de rummelige, gennemsigtige 

baghængslede kabinedøre. 

Uanset tidspunktet på dagen 

forstyrrer du ikke en sjæl. 

De forstyrrer heller ikke dig 

takket være forbedrede 

sikkerhedsfunktioner, såsom 

automatisk låsning af døre 

og et AVAS-alarmsystem.

Garia Utility Urban er 

vejgodkendt i EU og 

kollisionstestet i henhold 

til europæiske standarder. 

Skræddersy den, præcis som 

du vil, så den også lever op til 

dine standarder. 

Er du kvalificeret til  
offentlig støtte?
I mange europæiske lande 

nyder elkøretøjer i N1-klassen 

som denne godt af finansielle 

tilskud. Din lokale forhandler 

kan fortælle dig om dine 

muligheder for at spare og 

undgå trængselsafgifter.

Download produktarket på 
gariautility.com

Ideel til
Den offentlige sektor
Facility management
Last-mile levering

Sammenlign  
dem før  
tilpasning

Forlygter Standard

Indbygget oplader Standard

Hydrauliske bremser Standard

Automatisk parkeringsbremse Standard

Sædebænk Standard

Bakalarm Standard

Hydrauliske bremser Standard

Automatisk parkeringsbremse Standard

Sædebænk Standard

Opvarmet forrude Standard

Viskere og vaskere Standard

Speedometer Standard

Sidespejle Standard

Sikkerhedsseler Standard

2 individuelle sæder, justerbare Standard

Opvarmet forrude Standard

Viskere og vaskere Standard

Speedometer Standard

Sidespejle Standard

2 justerbare sæder Standard

Tågebaglygter Standard

Døre Standard

Sikkerhedsseler Standard

Dørsensorer og elektroniske låse Standard

AVAS-system Standard

STANDARD PARK-MODEL

Godkendt til vejkørsel Lokale regler

Tophastighed 30 km/t

Rækkevidde op til 200 km*

Lasteevne Op til 800 kg

48 volt 6 x 8 volt

Standardbatteri T875 (blysyre)

Venderadius fra 3,9 meter

STANDARD CITY-MODEL

Godkendt til vejkørsel L7e

Tophastighed 45 km/t

Rækkevidde op til 200 km*

Lasteevne Op til 800 kg

48 volt 8 x 6 volt

Standardbatteri T145 (blysyre)

Venderadius fra 3,9 meter

Fuld lygtepakke Standard

Indbygget oplader Standard

STANDARD URBAN-MODEL

Godkendt til vejkørsel N1

Tophastighed 55 km/t

Rækkevidde op til 200 km*

Lasteevne Op til 800 kg

48 volt 200 Ah

Standardbatteri Lithium 200 Ah

Venderadius fra 3,9 meter

Fuld lygtepakke Standard

Indbygget oplader Standard

Hydrauliske bremser Standard

Automatisk parkeringsbremse Standard

*Ekstrem duty er kun tilgængelig efter særlig anmodning.

RÆKKEVIDDE 
OP TIL 200 KM

FINANSIELLE CASH-
BACK-INCITAMENTER

VEJ
GODKENDT

KOLLISSIONSTESTET 
OG SIKKER

TOPHASTIGHED 
55 KM/T

LASTEEVNE 
OP TIL 800 KG
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En smagsprøve 
på, hvad du kan 
glæde dig til

Beskytter dine 
værdigenstande
Det aflåselige bagagerum foran 

giver sikker opbevaringsplads. 

Det giver også nem adgang 

til sikringsboksen og andre 

tekniske komponenter.

Plads til at yde dit bedste 
Markedets mest rummelige 

og komfortable førerhus har 

uovertruffen højde og benplads, 

fremragende udsyn og ingen 

hjulkasser, der blokerer for nem 

og hurtig ind- og udstigning. Alt 

er inden for både operatørens 

og passagerens rækkevidde og 

giver maksimal effektivitet.

Nem og effektiv ind- 
og udstigning
Baghængslede døre åbner helt 

op og gør det nemt at stige 

ind og ud af bilen.

Rummelig, praktisk opbevaring
Har du brug for noget koldt 

på en varm dag? Vælg det 

valgfri køleskab. Eller nyd den 

rummelige opbevaringsplads i 

instrumentbrættet i stedet for, 

som er standard i alle køretøjer.

Understøtter sikker drift
Indstil nemt sidespejlene 

indefra. Det fuldt transparente 

førerhus giver også 

fremragende udsyn til 

fodgængere, cyklister og 

omkringliggende bygninger.

Lækkert og eksklusivt
Stræk benene, og nyd 

pedalernes eksklusive, 

bløde fornemmelse. Kabinen 

minimerer støj udefra. 

Lav vibration og fremragende 

affjedring sikrer en jævn kørsel.

12  13



Praktisk opladning
Den indbyggede Delta-Q-

oplader gør det muligt at 

oplade overalt i en almindelig 

stikkontakt. Opladningstiden 

varierer afhængigt 

af batteritypen.

Passer til alle steder
Med en bredde på kun 1365 mm 

passer alle modellerne til 

smalle veje og snoede stier 

og navigerer nemt rundt om 

forhindringer. Det er nemt at 

finde en parkeringsplads, og du 

blokerer aldrig for trafikken. 

Bygget til at holde
Det varmebehandlede 

karrosseri i galvaniseret 

stål er udformet i en stiv, 

stabil konstruktion, der giver 

sikkerhed og uovertruffen 

korrosionsbestandighed. Vores 

biler har bestået europæiske 

kollisionsteststandarder.

Sikkerhed frem for alt
Så snart bilen begynder at køre, 

låses dørene automatisk. 

Ergonomisk og effektiv
Alle køretøjets 

betjeningselementer og 

tilbehør er ergonomisk 

og logisk placeret. Det 

stilrene instrumentbræt 

er nemt at rengøre. 
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Vælg det 
ideelle batteri 
til dine behov
Der findes både lithium- og 

blysyremuligheder. Typisk er 

lithiumbatteriteknologien 

bedst. Men blysyrebatterier 

er billigere og kan være bedre 

til lejlighedsvis brug. 

Ingen af dem forurener. 

Kontakt endelig din forhandler, 

hvis du har brug for rådgivning. 

Blysyre: omkostningseffektiv 
til lejlighedsvis brug
Blysyrebatterier er fremstillet 

med bly og indeholder svovlsyre. 

Hvis du kun skal bruge din 

bil sjældent eller over korte 

afstande, er dette måske 

dit bedste valg. 

Vælg mellem to deep cycle-

batterikonfigurationer 

med blysyre: standard og 

kraftig (for øget ydeevne 

og rækkevidde).

Begge har kun ét 

vandpåfyldningspunkt, hvilket 

er både hurtigt og praktisk.

Lithium: lang levetid og høj 
belastningskapacitet
Lithiumbatterier er lettere 

end blysyre – hvilket 

giver mulighed for højere 

belastningskapacitet – 

men er dyrere i indkøb.

Vælg mellem fem størrelser 

lithiumbatterier. Færre 

udskiftninger, højere 

effektivitet og lavere vægt/

højere belastningskapacitet 

kan bidrage til lavere samlede 

ejeromkostninger. Der er 

3 års kapacitetsgaranti på alle 

lithiumbatterier. Den største 

lithiumbatteripakke giver en 

rækkevidde på mindst 200 km 

om dagen.

Få oplysninger om batteri-
lagring på gariautility.com

BLYSYRE ELLER LITHIUM? BLYSYRE LITHIUM

Lave startomkostninger x

Bedst til lejlighedsvis brug x

Bruger fuld batterikapacitet x

Høj effektivitet x

Lang levetid x

Udvidet garanti x

Høj belastningskapacitet x

Lav vægt x

BLYSYRE SORTIMENT VÆGT OPLADNINGSTID

6 x 8V T875 – standard WLTP* 40 km 177 kg 6-8 timer

8 x 6V T145 – kraftig WLTP 60 km 274 kg 8 timer

LITHIUM SORTIMENT VÆGT OPLADNINGSTID KWH TTIL GENOPLADNING

120 Ah / 6,1 kWh 55 km 62 kg 6 timer 6,1 kWh

180 Ah / 9,2 kWh WLTP 75 km 94 kg 6-7 timer 9,2 kWh

200 Ah / 10,2 kWh  WLTP 85 km 131 kg 6-8 timer 10,2 kWh

240 Ah / 12,2 kWh WLTP 100 km 125 kg 7-9 timer 12,2 kWh

420 Ah / 21,4 kWh* 200 km 244 kg 10+ timer 21,4 kWh

*Ekstrem duty er kun tilgængelig efter særlig anmodning.

*Standard T875-batterier fås ikke til City- eller Urban-modeller.

Lithium Blysyre
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Konfigurér  
dit køretøj

Vælg mellem mere end 

100 forskellige konfigurationer, 

ekstraudstyr og tilbehør, 

og konfigurér præcis det 

køretøj, der opfylder dine 

behov. Alle modeller fås med 

2-sæders kabine med kort eller 

langt chassis.

KØRETØJSKONFIGURATION, BAGENDE

Chassis Standard Standard

Lad, kort L 1258 x B 1215 x H 300 mm Valgmulighed -

Lad, langt L 1618 x B 1215 x H 300 mm *** Valgmulighed Valgmulighed

Lad, forlænget L 2120 x B 1215 x H 300 mm - Valgmulighed

Elektrisk vippelad Valgmulighed Valgmulighed

Netbur til kort lad L 1258 x B 1215 x H 1038 mm Valgmulighed -

Netbur til langt lad L 1618 x B 1215 x H 1038 mm Valgmulighed Valgmulighed

Netbur til forlænget lad L 2120 x B 1215 x H 1038 mm - Valgmulighed

Netbeskyttelse til bagrude Valgmulighed Valgmulighed

1,4 m3 lukket kasse til varevogne L 1194 x B 1236 x H 1095 mm* Valgmulighed -

2,1 m3 lukket kasse til varevogne L 1594 x B 1244 x H 1095 mm** Valgmulighed Valgmulighed

2,8 m3 lukket kasse til varevogne L 2109 x B 1244 x H 1095 mm** - Valgmulighed

4,1 m3 lukket kasse til varevogne L 2109 x B 1244 x H 1600 mm** - Valgmulighed

4,5 m3 lukket kasse til varevogne L 2109 x B 1244 x H 1600 mm** Plus diffuser over kabine - Valgmulighed

DIMENSIONER KORT CHASSIS LANGT CHASSIS

Bredde uden sidespejle 1365 mm 1365 mm

Bredde med sidespejle 1.731 mm 1731 mm

Længde 3225 mm 3584 mm

Højde 1.865 mm 1865 mm

Ren chassishøjde 633 mm 633 mm

Frihøjde 230 mm 230 mm

Akselafstand 2117 mm 2731 mm

Venderadius 3,9 m 4,6 m

*Med bagdøre. **Med bagdøre (sidedøre ekstraudstyr). ***1618 mm lad er ikke en mulighed på kort Urban-model. *Fås ikke til den korte Urban-model.

Langt lad med aftagelige 
nedfældelige sider

Forlænget lad med aftagelige 
nedfældelige sider

Køretøjskonfigurationer, bagende
Langt chassis

2,1 m3 eller 2,8 m3 lukket kassevogn

Netbur til forlænget lad

Køretøjskonfigurationer, bagende
Kort chassis

Kort lad med aftagelige 

nedfældelige sider

Langt lad med aftagelige 
nedfældelige sider*

1,4 m3 lukket kassevogn

2,1 m3 lukket kassevogn

Netbur til kort lad

Netbur til langt lad

4,1 m3 eller 4,5 m3 lukket kassevogn

Netbur til langt lad

Alle køretøjer fås med højre- og venstrestyring
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Vælg det  
tilbehør, der 
passer til dig 

KOMFORTUDSTYR PARK-MODEL CITY-MODEL URBAN-MODEL

Aflåselig førerhusdør, hængslet bagdør Valgmulighed Valgmulighed Standard

Splitdøre (kun højre side) Valgmulighed Valgmulighed -

Kabinevarmer med termostat (elektrisk eller diesel) Valgmulighed Valgmulighed Valgmulighed

Køleskab (indbygget i instrumentbrættet) Valgmulighed Valgmulighed Valgmulighed

Opgradering af kabinen (solskærm, 12 V-udtag, kabinelys) Valgmulighed Valgmulighed Standard

Radio med USB (kun tilgængelig med kabineopgradering) Valgmulighed Valgmulighed Valgmulighed

Læderrat Valgmulighed Valgmulighed -

Servostyring* Valgmulighed Valgmulighed Valgmulighed

2 individuelle sæder, justerbare Valgmulighed Valgmulighed Standard

Sædebænk Standard Standard -

Automatisk parkeringsbremse Standard Standard Standard

Retningsvælger for montering på ratstamme Standard Standard Standard

Indbygget oplader Standard Standard Standard

Forlygter Standard Standard Standard

Kopholder Standard Standard Standard

Opbevaringsrum i instrumentbrættet Standard Standard Standard

Hastighedshåndtag og jakkekroge Standard Standard Standard

EKSTRAUDSTYR

Anhængertræk med anhængerlygtekobling Valgmulighed Valgmulighed Valgmulighed

Hastighedsknap Valgmulighed Valgmulighed Valgmulighed

Bakkamera Valgmulighed Valgmulighed Valgmulighed

Højrestyret Valgmulighed Valgmulighed Valgmulighed

Tagmonterede advarselslys/blinklys Valgmulighed Valgmulighed Valgmulighed

Bakalarm Standard Valgmulighed Valgmulighed

L7e-godkendt - Standard -

N1-godkendt - - Standard

Terrændæk* Valgmulighed Valgmulighed Valgmulighed

KAROSSERIBESKYTTELSE/FLAMMEBESKYTTELSE

Børsteafskærmning Valgmulighed Valgmulighed -

Sidebeskyttelse trinbræt Valgmulighed Valgmulighed Valgmulighed

ATEX-zone 1 og 2 tilgængelig Valgmulighed Valgmulighed Valgmulighed

FARVER PARK-MODEL CITY-MODEL URBAN-MODEL

Hvid Standard Standard Standard

Blå Valgmulighed Valgmulighed Valgmulighed

Grå Valgmulighed Valgmulighed Valgmulighed

Orange Valgmulighed Valgmulighed Valgmulighed

Brugerdefineret farve Valgmulighed Valgmulighed Valgmulighed

Brugerdefineret mærkat Valgmulighed Valgmulighed Valgmulighed

GENERELT UDSTYR

3-punktsseler - Standard Standard

Instrumentbræt (batteriindikator) Standard - -

Premium-instrumentbræt (speedometer og batteriindikator) Valgmulighed Standard Standard

Bageste advarselstrekant Valgmulighed - -

Horn Valgmulighed Standard Standard

Spejlpakke (indstillelige sidespejle) Valgmulighed Standard Standard

Forrudevisker/-vasker Valgmulighed Standard Standard

Baglygtepakke (blinklys og baklys) Valgmulighed Standard Standard

Opvarmet forrude Valgmulighed Standard Standard

BATTERIER

6 x 8V batteripakke T875 Standard - -

8 x 6V HD-batteripakke T145 Valgmulighed Standard -

Lithium 120 Ah/6,1 kWh Valgmulighed - -

Lithium 180 Ah / 9,2 kWh Valgmulighed Valgmulighed -

Lithium 200 Ah / 10,2 kWh - - Standard

Lithium 240 Ah / 12,2 kWh Valgmulighed Valgmulighed -

Lithium 420 Ah / 21,4 kWh* Valgmulighed Valgmulighed -

Ét vandpåfyldningspunkt (kun blysyre) Standard Standard -

TRAKTIONSMOTORER

3 kW Standard Standard -

8 kW (kun med opgraderede batterier) Valgmulighed Valgmulighed Standard

*Ekstrem duty er kun tilgængelig efter særlig anmodning. *Ikke homologeret 
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Overordnede  
specifikationer

YDEEVNE PARK MODEL CITY MODEL URBAN MODEL

Standardmotor kontinuerlig effekt (S2 = 60 min.) 3 kW (4 hk) 3 kW (4 hk) -

Topeffekt 11 kW (15 hk) 11 kW (15 hk) -

Kraftig kontinuerlig motoreffekt (S2 = 60 min.) 8 kW (11 hk) 8 kW (11 hk) 8 kW (11 hk)

Topeffekt kraftig motor 15 kW (20 hk) 15 kW (20 hk) 15 kW (20 hk)

Motorstyring Curtis 350 A Curtis 350 A Curtis 350 A

Batterier Trojan T875 6x8V Trojan T145 8x6V Lithium 200 Ah

Batterikapacitet, 5t (blysyre) 145 Ah 215 Ah -

Chassis: stålramme Galvaniseret Galvaniseret Galvaniseret

Bremser, hydrauliske: for/bag Skiver/tromler Skiver/tromler Skiver/tromler

Dæk 165 / 70 R13 C 88 165 / 70 R13 C 88 165 / 70 R13 C 88

Tophastighed 30 km/t 45 km/t 55 km/t

Rækkevidde WLTP 6 x 8V batteripakke T875 40 km - -

Rækkevidde WLTP 8 x 6V HD-batteripakke T145 60 km 60 km -

Rækkevidde lithium 120 Ah / 6,1 kWh 55 km - -

Rækkevidde WLTP lithium 180 Ah / 9,2 kWh 75 km 75 km -

Rækkevidde WLTP lithium 200 Ah / 10,2 kWh 85 km 85 km 85 km

Rækkevidde WLTP lithium 240 Ah / 12,2 kWh 100 km 100 km -

Rækkevidde lithium 420 Ah / 21,4 kWh* 200 km 200 km -

Trækkapacitet (bremset anhænger) 500 - -

Trækkapacitet (påhængskøretøj uden bremse) 300 - -

Klatrevinkel 25 % 25 % 25 %

GARANTI

Producentens begrænsede garanti: år/timer 3 / 3000 3 / 3000 3 / 3000

Belastningsdata  
for alle modeller

LAST KORT CHASSIS LANGT CHASSIS

Maks. last af foraksel 730 kg 730 kg

Maks. last af bagaksel 945 kg 1120 kg

Lasteevne 400 kg 800 kg

Teknisk tilladt totalmasse 1350 kg 1850 kg

*Ekstrem duty er kun tilgængelig efter særlig anmodning.

22  23



KONTAKT:

Tlf.: +45 46570580

sales@gariautility.com

GARIAUTILITY.COM

@Garia A/S 2021. Alle rettigheder 

forbeholdes. Ingen dele af denne brochure 

må gengives uden skriftlig tilladelse fra 

Garia A/S. Alle oplysninger er korrekte på 

udgivelsestidspunktet. Garia forbeholder 

sig ret til at ændre specifikationer og 

andre produktoplysninger til enhver 

tid uden forudgående varsel. 
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