Arbete
har aldrig
känts så
här bra

100% elektrisk
Väglaglig
Flakbelastning upp till 800 kg
Anpassade konfigurationer
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Ett vinnande koncept
för personerna
bakom skrivbordet
och bakom ratten
Bekvämlighet är praktiskt
Garia Utilitys kompakta,
100% eldrivna fordon
är konstruerade för
att ge operatörer
branschens behagligaste
arbetsförhållanden.
Det är logiskt, eftersom
nöjda medarbetare är de
mest effektiva och produktiva
medarbetarna.
Med Garia Utility får du
marknadens rymligaste och
mest ergonomiska hytt.
Den bästa sikten för föraren.
Enkel och snabb på- och
avstigning. Smidig manövrering
i trånga utrymmen. En extremt
smidig körupplevelse. Dessutom
finns allt som behövs för att
få jobbet g jort som det ska
alltid inom räckhåll. Praktiskt,
eller hur?

Bekvämlighet är kvalitet
Berätta för alla att ditt
företag står för kvalitet.
Skandinavisk yrkesskicklighet
gör att Garia Utilitys bilar att
sticker ut, både när det gäller
utseende och prestanda.
Varje fordon konstrueras och
byggs i Danmark med de bästa
europeiska komponenterna
och den mest kompetenta
personalen. Ingen utmaning
är för stor. Ingen detalj är för
liten. Dag ut och dag in möter
vi kraven från stanna-ochkör-drift så att arbetet känns
enklare. Bli inte förvånad om
det kvalitetstänkandet smittar
av sig också på dem som utför
ditt arbete.

Räckvidd: upp till 200 km
Hastighet: upp till 55 km/h
Flakbelastning: upp till 800 kg
Elektrisk? Självklart!

Bekvämlighet är sinnesro
Du kan förvänta dig pålitlighet
och hållbarhet från själva
fordonet och teamet
bakom det. Sedan 2015
har Garia Utilitys fordon
använts över hela Europa –
av en del av de största
logistikaktörerna, de minsta
semesteranläggningarna,
de mest prestigefyllda
kommunerna, de mest välkända
företagen och allt däremellan.
Till skillnad från konkurrenterna
är våra bilar krocktestade
och har bevisat sig vara
säkra. Du kan också känna
dig trygg i vetskapen om att
ditt elektriska arbetsfordon
är ett miljömässigt och
ekonomiskt ansvarstagande
val. Och eftersom varje bil är
konfigurerad exakt som du
vill kan du vara säker på att
den uppfyller dina behov idag
och framöver.

VÄGLAGLIG

SVÄNGRADIE
FRÅN 3,9 M

KROCKTESTAD
OCH SÄKER

FLERA
BATTERIALTERNATIV

LÄMPLIG PÅ
TRÅNGA STÄLLEN
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Att övergå till
eldrivet känns bra.
Ser bra ut. Är bra.
Du är smart som funderar
på att skaffa ett elektriskt
arbetsfordon. Men du kanske
behöver övertyga andra om
saken? Här är några av de
många skälen till att företag
runt om i världen investerar
i elfordon i stället för i fordon
som drivs med fossila
alternativ. Med ett fordon
från Garia Utility kan du ...
Hjälpa planeten
Eliminera skadliga utsläpp
och göra luften renare och
säkrare för alla. Du minskar
ditt koldioxidavtryck.

Elfordon använder också energi
på ett mer effektivt sätt
än förbränningsmotorer.

EU:s Green Deal-mål,
du uppfyller även dagens och
morgondagens regelverk.

Spara pengar
På lång sikt kommer du att
ha mindre utgifter med ett
elfordon. Spara in på driftoch underhållskostnader.
Elfordon håller också längre.
Undvik pålitlighetsproblem och
slitage på motorn från stoppaoch-kör-drift. De flesta
europeiska länder erbjuder
också subventioner. Dessutom
undviker du trängselskatter.

Generera goodwill
Skicka en viktig
varumärkessignal med ditt
elfordon. Du kommer att visa
ditt företags samhällsansvar
och minimera beroendet av
utländsk olja. Oavsett om du
arbetar inomhus eller utomhus
så arbetar du tyst och diskret,
när som helst på dagen eller
natten. Och du förhindrar
sjukdom och irritation
från avgaser.

Eliminera risker
Med ett elfordon säkrar
du din framtida verksamhet.
Du är inte bara i linje med

100%
ELEKTRISK

blockera trafiken. Du behöver
aldrig oroa dig för oljebyten,
tändstift eller service av
växellådan. Och du kan sluta
köpa och/eller lagra bränsle.
Förbättra
arbetsförhållandena
Du skapar en hälsosammare
arbetsplats och ger
medarbetarna fler skäl att
vara stolta. Arbetet blir
trivsammare och effektivare.

Göra livet enklare
Få enkel åtkomst praktiskt
taget var som helst utan att
Oavsett temperatur eller väder
är den 100% elektriska motorn
i ditt Garia Utility-fordon
konstruerad för att prestera.
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Offentliga sektorn
Typiska användningsområden: kommuner,
sjukhus, universitet, parker, offentliga
platser med mera
Välj grönt! Se till att göra ett grönt intryck
på allmänheten.

• Arbeta tyst när som helst på dygnet
• Navigera smidigt genom smala grindar,
folksamlingar, vägspärrar och cykelvägar
och parkera var som helst utan
att blockera trafiken
• Stig på och av fordonet snabbt och enkelt
• Skicka en säker, trygg och grön signal
till din omgivning
Bästa valet: vilken modell som helst!

Anläggningsförvaltning

3 modeller.
Oräkneliga
sätt att
glädja dig.
Garia Utility Park hanterar
praktiskt taget alla uppgifter i
fotgängartrafikerade områden,
bilfria zoner och campusmiljöer
(motorredskap klass 2).
Använd Garia Utility City
på livliga och smala gator
dygnet runt (klass L7e).
Eller åk vart du vill med
Garia Utility Urban,
en klass N1-bil. Ekonomiska
incitament är också möjliga.

Alla kan användas både inomhus
och utomhus och är enkla att
navigera i trånga utrymmen.
Och naturligtvis utsläppsfria!
Du kan konfigurera och
anpassa alla modeller med
de funktioner och tillbehör
som passar just dina behov.
Möjlighet till hundratals
olika konfigurationer.
Är du osäker på var du
ska börja (eller sluta)?
Din Garia Utility-återförsäljare
kan hjälpa dig att avgöra
exakt vad som är det bästa
alternativet för dig.

Typiska användningsområden:
industrianläggningar, hotell,
semesteranläggningar,
evenemang med mera
Oavsett inomhus eller utomhus så tar ditt
kompakta Garia Utility-fordon både gods
och människor till sina destinationer.

• Öka bekvämligheten och produktiviteten
med ett utsläppsfritt fordon som kan
arbeta praktiskt taget var som helst
• Använd en motor som fungerar fint med
stoppa-och-kör-drift och korta turer
• Kör direkt in i lagret eller fabriksbyggnaden
• Skicka en bullerfri grön signal som gör
stort intryck
Bästa valet: vilken modell som helst!

Fritid och utomhusliv
Typiska användningsområden: djurparker,
nöjesparker, campingplatser, golfbanor,
ridcenter, skogsbruk, jordbruk med mera
Vem vill bli störd när man försöker slappna av,
koncentrera sig eller helt enkelt vill uppleva
avkopplande friluftsliv?

• Håll en låg profil för ljud och en hög profil
för hållbarhet
• Arbeta enkelt, effektivt och diskret
i trånga utrymmen
• Gör iväg hemifrån-upplevelsen ännu
mer attraktiv
• Håll medarbetarna nöjda så att de möter
gästerna med ett leende
Bästa valet: Park eller City modeller

Varuleveranser den sista sträckan (last-mile)
Typiska användningsområden: post, paket,
livsmedel, apotek, hämtmat och drycker
med mera
Med allt fler leveranser, mindre utrymme
för trafik och parkering och enorma krav
på renare luft blir du tvungen att tänka
utanför boxen.

• Uppfyll de strikta utsläppsstandarderna
och undvik trängselskatter
• Navigera smidigt på smala stadsgator
och parkera var som helst utan att
blockera trafiken
• Leverera produkter och tjänster snabbt
och tyst
• Synliggör din verksamhet med ett tydligt
engagemang för hållbarhet
Bästa valet: City eller Urban modeller
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Idealiska för
Offentliga sektorn
Anläggningsförvaltning
Fritid och utomhusliv

Idealiska för
Offentliga sektorn
Anläggningsförvaltning
Fritid och utomhusliv
Sista sträckan (last-mile)

Garia Utility Park

Garia Utility City

Klarar praktiskt taget av alla uppgifter i fotgängar
trafikerade områden och bilfria zoner (M-red klass 2)

Kan användas på livligt trafikerade och smala ga
tor när som helst på dygnet (klass L7e)

Bara för att du är ute
i terrängen betyder det inte
att du måste ge upp känslan
av en högklassig körupplevelse.
Det här CE-kompatibla
nybörjarfordonet är idealiskt
för parker, campingplatser,
industrianläggningar, lager
eller varhelst du behöver
transportera människor och
varor.
Eftersom framdrivningen är
elektrisk kan du använda Garia
Utility Park både inomhus och
utomhus utan att störa någon.

Precis så här ska en bra
arbetsdag kännas. Garia Utility
City är som g jort för livligt
trafikerade gator och smala
körfält. Det är ett litet, flexibelt
och snabbaccelererande
fordon som tar sig smidigt
genom staden.

Kör ditt fordon i alla typer
av landskap
Gräsmatte- och terrängdäck
är bara två av de många
anpassningsmöjligheterna.
Tillsammans med
fordonets motor med högt
vridmoment är båda typerna
av terrängdäck idealiska
för utmanande landskap.

Parkera utan att blockera
trafiken. Stig på och av enkelt,
säkert och ergonomiskt tack
vare de bakhängda dörrarna
och den genomsynliga hytten.
Samt en viskande tyst
framdrivning som innebär
att du aldrig stör grinige
herr Svensson eller hans
gläfsande hundar.

Ute efter optimal förarkomfort?
Kombinera valfritt däck
med servostyrning.
Ladda ned produktbladet från
webbplatsen gariautility.com

Anpassa fordonets
standardspecifikationer
så att de matchar dina krav.
Från lastgolvslängd och
utformning till vad du lägger
till på marknadens rymligaste
hytt – det är du som skapar
ditt fordon.

TOPPHASTIGHET
30 KM/H

FLAKBELASTNING
UPP TILL 800 KG

KAN ANVÄNDAS INOMHUS
OCH UTOMHUS

SVÄNGRADIE
FRÅN 3,9 M

LÄMPLIG PÅ TRÅNGA
STÄLLEN

ANPASSADE
KONFIGURATIONER

TOPPHASTIGHET
45 KM/H

VÄGLAGLIG

RÄCKVIDD
UPP TILL 200 KM

FLAKBELASTNING
UPP TILL 800 KG

Den väglagliga storsäljaren
Garia Utility City är ett
EU-godkänt fordon och kan
registreras för användning
på väg i alla EU-länder. Till
standardutrustningen hör
3-punkts säkerhetsbälten,
justerbara sidospeglar och
E-märkta strålkastare och
bakljus. Konfigurera fordonet
så att det uppfyller dina exakta
behov, inklusive ett brett utbud
av tillval, tillbehör och batterier.
Ladda ned produktbladet från
webbplatsen gariautility.com

LÄMPLIG PÅ
TRÅNGA STÄLLEN

ANPASSADE
KONFIGURATIONER

10

11

Se hur de
mäter sig före
anpassning

Idealiska för
Offentliga sektorn
Anläggningsförvaltning
Sista sträckan (last-mile)

Garia Utility Urban

PARK STANDARD

Ta dig vart du vill (klass N1, lätt lastbil –
ekonomiska incitament möjliga)
Inget kan stoppa dig nu –
förutom arbetet förstås! Med
en topphastighet på 55 km/h,
överlägsna köregenskaper
och snabb acceleration håller
Garia Utility Urban samma
hastighet som den övriga
trafiken. Med en bredd på
1 365 mm är fordonet också
lätt att parkera på livligt
trafikerade gator, vilket gör
det idealiskt för användning i
innerstaden och för last-milebehov.
Säkert, effektivt och smart
Glid in och ut genom den
rymliga, genomsynliga hyttens
bakhängda dörrar. Oavsett
vilken tid på dagen så stör du
inte en kotte. De stör dig inte
heller, tack vare förbättrade
säkerhetsfunktioner som

TOPPHASTIGHET
55 KM/H

Godkänd för framförande på väg

Lokalt

Strålkastare

Standard

Hastighet upp till

30 km/h / 19 mph

Inbyggd laddare

Standard

Räckvidd upp till

200 km*

Hydrauliska bromsar

Standard

Flaklastkapacitet

Upp till 800 kg

Automatisk parkeringsbroms

Standard

48 volt

6 x 8 volt

Bänksäte

Standard

Standardbatteri

T875 (blysyra)

Backningssummer

Standard

Svängradie från

3,9 meter

automatiskt låsta dörrar och
ett AVAS-varningssystem.

CITY STANDARD

Garia Utility Urban är
ett i EU väglagligt och
krocktestat fordon i enlighet
med europeiska standarder.
Anpassa det precis så som
du vill för att det ska uppfylla
dina krav.
Har du rätt att få
offentligt stöd?
I många europeiska länder
omfattas elfordon i N1-klassen
som detta av ekonomiska
subventioner. Din lokala
återförsäljare kan berätta
om dina möjligheter att spara
och undvika trängselavgifter.
Ladda ned produktbladet från
webbplatsen gariautility.com

VÄGLAGLIG

RÄCKVIDD UPP
TILL 200 KM

Godkänd för framförande på väg

L7e

Hydrauliska bromsar

Standard

Hastighet upp till

45 km/h / 28 mph

Automatisk parkeringsbroms

Standard

Räckvidd upp till

200 km*

Bänksäte

Standard

Flaklastkapacitet

Upp till 800 kg

Uppvärmd vindruta

Standard

48 volt

8 x 6 volt

Torkare och spolare

Standard

Standardbatteri

T145 (blysyra)

Hastighetsmätare

Standard

Svängradie från

3,9 meter

Sidospeglar

Standard

Helljuspaket

Standard

Säkerhetsbälten

Standard

Inbyggd laddare

Standard

URBAN STANDARD

FINANSIELLA
INCITAMENT FÖR
ÅTERBETALNING

KROCKTESTAD
OCH SÄKER

FLAKBELASTNING UPP
TILL 800 KG

Godkänd för framförande på väg

N1

2 individuella säten, justerbara

Standard

Hastighet upp till

55 km/h / 34 mph

Uppvärmd vindruta

Standard

Räckvidd upp till

200 km*

Torkare och spolare

Standard

Flaklastkapacitet

Upp till 800 kg

Hastighetsmätare

Standard

48 volt

200 Ah

Sidospeglar

Standard

Standardbatteri

Litium 200 Ah

Dimbaklyktor

Standard

Svängradie från

3,9 meter

Dörrar

Standard

Helljuspaket

Standard

Säkerhetsbälten

Standard

Inbyggd laddare

Standard

Dörrsensorer och elektroniska lås

Standard

Hydrauliska bromsar

Standard

AVAS-system

Standard

Automatisk parkeringsbroms

Standard

* Extrem drift är endast tillgänglig på särskild begäran.

Känns som en exklusiv bil
Sträck ut benen och njut
av pedalernas lyxiga, mjuka
känsla. Hytten minimerar
utifrånkommande buller.
Låg vibration och överlägsen
fjädring säkerställer
en smidig åktur.
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Ett smakprov
på det du har att
se fram emot

13

Stödjer säker drift
Sidospeglarna kan enkelt
justeras från insidan. Den helt
genomsynliga hytten ger också
utmärkt sikt för att hjälpa
till att skydda fotgängare,
cyklister och egendom.
Rymligt, praktiskt
förvaringsutrymme
Behöver du en kall dryck på
en varm dag? Välj kylskåp som
tillval. Eller njut istället av det
rymliga förvaringsutrymmet
i instrumentpanelen, vilket
är standard i alla fordon.

Utrymme för dina
bästa prestationer
Marknadens rymligaste och
bekvämaste hytt har ett
oöverträffat huvud- och
benutrymme, utmärkt sikt och
inga hjulhus som blockerar enkel
och snabb på- och avstigning.
Allt finns inom räckhåll för
både föraren och passagerare
för maximal effektivitet.

Skyddar dina värdesaker
Det låsbara bagageutrymmet
framtill utgör ett säkert
förvaringsutrymme.
Det ger också enkel åtkomst
till säkringsdosan och andra
tekniska komponenter.

Enkel och effektiv påoch avstigning
Bakdörrarna öppnas brett
och gör det enkelt att stiga
i och ur fordonet.

Ergonomisk och effektiv
Alla reglage och tillbehör till
fordonet är ergonomiska
och logiskt placerade.
Instrumentbrädan i fordonsstil
är lätt att rengöra.
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Smidig laddning
Med den inbyggda Delta-Qladdaren kan du ladda var som
helst med hjälp av ett vanligt
vägguttag. Laddningstiden
varierar beroende
på batteritypen.

Fordonet tar dig
dit du behöver
Med en bredd på endast
1 365 mm lämpar sig alla
modeller för smala gator
och ringlande stigar och
man navigerar enkelt förbi
hinder. Det är enkelt att hitta
en parkeringsplats och du
blockerar aldrig trafiken.

Byggd för att hålla
Den värmebehandlade
ramen i galvaniserat stål ger
en styv, stabil struktur för
säkerhet och oöverträffad
korrosionsbeständighet. Våra
fordon uppfyller de europeiska
krockteststandarderna.

Säkerheten först
Så snart Garia Utility Urbanfordonet börjar röra sig låser
sig dörrarna automatiskt.
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Välj det batteri
som passar bäst
för din tillämpning
Både litium- och blysyra
alternativ finns tillgängliga.
Litiumbatteritekniken
är vanligen överlägsen.
Blybatterier är dock billigare
och kan lämpa sig bättre för
oregelbunden användning.
Ingendera av typerna släpper
ut några föroreningar. Tala
om för din återförsäljare
om du behöver vägledning.

Blysyra: kostnadseffektivt vid
oregelbunden användning
Blybatterier tillverkas av bly och
innehåller svavelsyra. Om du
enbart kommer att använda ditt
fordon oregelbundet eller bara
för korta sträckor kan detta
vara det bästa valet för dig.
Välj mellan två blysyrabatterier
för djupurladdning: standard
och extra kraftigt (för ökad
prestanda och räckvidd).

Båda har bara en
vattenpåfyllningspunkt för
snabbhet och bekvämlighet.
Litium: lång livslängd och
hög laddningskapacitet
Litiumbatterier väger mindre
än blysyra – vilket möjliggör
högre laddningskapacitet –
men kostar mer vid inköpet.

Välj mellan fem storlekar av
litiumbatterier. Färre byten,
högre effektivitet och lägre
vikt/högre laddningskapacitet
kan bidra till en lägre total
ägandekostnad. Varje
litiumbatteri har 3 års
kapacitetsgaranti. Det största
litiumbatteripaketet möjliggör
en räckvidd på minst 200 km
per dag.
Läs mer om batterilagring
på gariautility.com

Litium

Blysyra

BLYSYRA ELLER LITIUM?

BLYSYRA

Låg inköpskostnad

x

Bäst för oregelbunden användning

x

LITIUM

Använder full batterikapacitet

x

Hög effektivitet

x

Lång livslängd

x

Utökad garanti

x

Hög laddningskapacitet

x

Låg vikt

x

BLYSYRA

RÄCKVIDD

VIKT

LADDNINGSTID

40 km / 24 miles

177 kg

6–8 timmar

60 km/37 miles

274 kg

8 timmar

RÄCKVIDD

VIKT

LADDNINGSTID

KWH FÖR UPPLADDNING

120 Ah/6,1 kWh

55 km/34 miles

62 kg

6 timmar

6,1 kWh

180 Ah/9,2 kWh WLTP

75 km/46 miles

94 kg

6–7 timmar

9,2 kWh

200 Ah/10,2 kWh WLTP

85 km/52 miles

131 kg

6–8 timmar

10,2 kWh

240 Ah/12,2 kWh WLTP

100 km/62 miles

125 kg

7–9 timmar

12,2 kWh

200 km/125 miles

244 kg

10+ timmar

21,4 kWh

6 x 8V T875 – standard WLTP*
8 x 6 V T145 – extra kraftig WLTP
* Standard T875-batterier finns inte för City- eller Urbanmodeller.

LITIUM

420 Ah/21,4 kWh*

* Extrem drift är endast tillgänglig på särskild begäran.
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Konfigurera
ditt fordon

Välj mellan mer än 100 olika
konfigurationer, tillval och
tillbehör för att skapa exakt

MÅTT

Bakre fordonskonfigurationer

med 2 säten och med kort
eller långt chassi.

det fordon som passar dina
behov. Alla modeller finns
tillgängliga som hyttfordon

Kort chassi

KORT CHASSI

LÅNGT CHASSI

Bredd utan sidospeglar

1 365 mm

1 365 mm

Bredd med sidospeglar

1 731 mm

1 731 mm

Längd

3 225 mm

3 584 mm

Höjd

1 865 mm

1 865 mm

Enbart underredets höjd

633 mm

633 mm

Markfrigång

230 mm

230 mm

2 117 mm

2 731 mm

3,9 m

4,6 m

Hjulbas
Svängradie

Kort lastflak med
löstagbara sidolämmar

Nätbur för kort flak

1,4 m3 lastskåp

Långt lastflak med
löstagbara flaklämmar*

Nätbur för långt flak

2,1 m3 lastskåp

Bakre fordonskonfigurationer
Långt chassi
BAKRE FORDONSKONFIGURATION
Endast chassi

Standard

Standard

Lastflak, kort L 1 258 x B 1 215 x H 300 mm

Tillval

-

Lastflak långt L 1 618 x B 1 215 x H 300 mm ***

Tillval

Tillval

-

Tillval

Elektriskt tippbart flak

Tillval

Tillval

Nätbur för kort flak L 1 258 x B 1 215 x H 1 038 mm

Tillval

-

Nätbur för långt flak L 1 618 x B 1 215 x H 1 038 mm

Tillval

Tillval

-

Tillval

Nätskydd för bakrutan

Tillval

Tillval

1,4 m3 lastskåp L 1 194 x B 1 236 x H 1 095 mm*

Tillval

-

2,1 m lastskåp L 1 594 x B 1 244 x H 1 095 mm**

Tillval

Tillval

2,8 m3 lastskåp L 2 109 x B 1 244 x H 1 095 mm**

-

Tillval

4,1 m lastskåp L 2 109 x B 1 244 x H 1 600 mm**

-

Tillval

4,5 m3 lastskåp L 2 109 x B 1 244 x H 1 600 mm** Samt diffusor ovanför hytten

-

Tillval

Lastflak förlängt L 2 120 x B 1 215 x H 300 mm

Nätbur för förlängt flak L 2 120 x B 1 215 x H 1 038 mm

3

3

* Med bakdörrar. ** Med bakdörrar (sidodörrar som tillval). *** 1 618 mm flak är inte ett tillval på den korta Urbanmodellen.

Långt lastflak med
löstagbara flaklämmar

Nätbur för långt flak

2,1 m3 eller 2,8 m3 lastskåp

Förlängt lastflak med
löstagbara flaklämmar

Nätbur för förlängt flak

4,1 m3 eller 4,5 m3 lastskåp

* Finns ej för kort Urbanmodell.

Alla fordon finns tillgängliga med höger- och vänsterstyrning
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Välj de tillbehör
som passar
dina behov
FÄRGER

PARKMODELL

CITYMODELL

URBANMODELL

KOMFORTUTRUSTNING

PARKMODELL

CITYMODELL

URBANMODELL

Vit

Standard

Standard

Standard

Låsbar hyttdörr, bakhängd

Tillval

Tillval

Standard

Blå

Tillval

Tillval

Tillval

Delade dörr (endast höger sida)

Tillval

Tillval

-

Grå

Tillval

Tillval

Tillval

Kupévärmare med termostat (elektrisk eller diesel)

Tillval

Tillval

Tillval

Orange

Tillval

Tillval

Tillval

Kylskåp (inbyggt i instrumentbrädan)

Tillval

Tillval

Tillval

Anpassad färg

Tillval

Tillval

Tillval

Hyttuppgradering (solskydd, 12 V-uttag, kupébelysning)

Tillval

Tillval

Standard

Anpassad foliering

Tillval

Tillval

Tillval

Radio med USB (endast med hyttuppgradering)

Tillval

Tillval

Tillval

Läderklädd ratt

Tillval

Tillval

-

Servostyrning*

Tillval

Tillval

Tillval

2 individuella säten, justerbara

Tillval

Tillval

Standard

Bänksäte

Standard

Standard

-

Automatisk parkeringsbroms

Standard

Standard

Standard

Riktningsväljare monterad på rattstång

Standard

Standard

Standard

ALLMÄN UTRUSTNING
3-punkts säkerhetsbälten

-

Standard

Standard

Standard

-

-

Premium-kluster (hastighetsmätare och batteriindikator)

Tillval

Standard

Standard

Reflekterande varningstriangel baktill

Tillval

-

-

Signalhorn

Tillval

Standard

Standard

Inbyggd laddare

Standard

Standard

Standard

Spegelpaket ( justerbara sidospeglar)

Tillval

Standard

Standard

Strålkastare

Standard

Standard

Standard

Vindrutetorkare/-spolare framtill

Tillval

Standard

Standard

Mugghållare

Standard

Standard

Standard

Baklyktspaket (blinkers och backljus)

Tillval

Standard

Standard

Förvaringsfack i instrumentbrädan

Standard

Standard

Standard

Uppvärmd vindruta

Tillval

Standard

Standard

Innertakhandtag och krokar för jackor

Standard

Standard

Standard

Baskluster (batteriindikator)

BATTERIER
6 x 8 V-batteri T875

TILLÄGGSUTRUSTNING
Standard

-

-

Dragkrok med släpvagnskontakt

Tillval

Tillval

Tillval

8 x 6 V HD-batteri T145

Tillval

Standard

-

Hastighetsomkopplare

Tillval

Tillval

Tillval

Litium 120 Ah/6,1 kWh

Tillval

-

-

Backkamera

Tillval

Tillval

Tillval

Litium 180 Ah/9,2 kWh

Tillval

Tillval

-

Högerstyrd

Tillval

Tillval

Tillval

Litium 200 Ah/10,2 kWh

-

-

Standard

Takmonterade varningsljus/blinkljus

Tillval

Tillval

Tillval

Litium 240 Ah/12,2 kWh

Tillval

Tillval

-

Backsummer

Standard

Tillval

Tillval

Litium 420 Ah/21,4 kWh*

Tillval

Tillval

-

L7e-typgodkänd

-

Standard

-

Standard

Standard

-

N1-typgodkänd

-

-

Standard

Tillval

Tillval

Tillval

Stötfångare

Tillval

Tillval

-

Sidoskydd kofångare

Tillval

Tillval

Tillval

ATEX-zon 1 och 2

Tillval

Tillval

Tillval

Enpunkts vattenpåfyllningssystem (endast blysyra)

Terrängdäck*

TRAKTIONSMOTORER
3 kW
8 kW (endast med uppgraderade batterier)

* Extrem drift är endast tillgänglig på särskild begäran.

Standard

Standard

-

Tillval

Tillval

Standard

KAROSSKYDD/FLAMSKYDD

* Ej typgodkänd.
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Övergripande
specifikationer

PRESTANDA

Läs in data för
alla modeller

PARKMODELL

CITYMODELL

URBANMODELL

3 kW (4 hk)

3 kW (4 hk)

-

11 kW (15 hk)

11 kW (15 hk)

-

8 kW (11 hk)

8 kW (11 hk)

8 kW (11 hk)

Högeffektsmotor för tung drift

15 kW (20 hk)

15 kW (20 hk)

15 kW (20 hk)

Motorstyrdon

Curtis 350 A

Curtis 350 A

Curtis 350 A

Trojan T875 6x8V

Trojan T145 8x6V

Litium 200 Ah

145 Ah

215 Ah

-

Galvaniserad

Galvaniserad

Galvaniserad

Hydrauliska bromsar: fram/bak

Skivor/trummor

Skivor/trummor

Skivor/trummor

Däck

165/70 R13 C 88

165/70 R13 C 88

165/70 R13 C 88

30 km/h / 19 mph

45 km/h / 28 mph

55 km/h / 34 mph

40 km / 24 miles

-

-

Räckvidd WLTP 8 x 6 V HD-batteripaket T145

60 km/37 miles

60 km/37 miles

-

Litiumbatteri 120 Ah/6,1 kWh

55 km/34 miles

-

-

Räckvidd WLTP litium 180 Ah/9,2 kWh

75 km/47 miles

75 km/47 miles

-

Räckvidd WLTP litium 200 Ah/10,2 kWh

85 km/52 miles

85 km/52 miles

85 km/52 miles

Räckvidd WLTP litium 240 Ah/12,2 kWh

100 km/62 miles

100 km/62 miles

-

200 km/125 miles

200 km/125 miles

-

Dragkapacitet (bromsat släp)

500

-

-

Dragkapacitet (obromsat släp)

300

-

-

25 %

25 %

25 %

3/3 000

3/3 000

3/3 000

Standardmotor, kontinuerlig effekt (S2 = 60 min.)
Toppeffekt
Kraftig motor, kontinuerlig effekt (S2 = 60 min.)

Batterier
Batterikapacitet, 5 timmars lagringskapacitet (blysyra)
Chassi: stålram

Topphastighet
Räckvidd WLTP 6 x 8 V-batteripaket T875

Räckvidd litium 420 Ah/21,4 kWh*

Klättervinkel

GARANTI
Tillverkarens begränsade garanti: år/timmar

* Extrem drift är endast tillgänglig på särskild begäran.

BELASTNING

KORT CHASSI

LÅNGT CHASSI

Max. belastning framaxel

730 kg

730 kg

Max. belastning bakaxel

945 kg

1 120 kg

Flakbelastning

400 kg

800 kg

1 350 kg

1 850 kg

Tekniskt tillåten max. massa

Pleasure
works

Återförsäljaretikett

KONTAKT:
+45 46 570 580
sales@gariautility.com
GARIAUTILITY.COM
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