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ITALCAR attiva 6L.6

6θέσιο ηλεκτρικό όχημα με αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα

✓ Αυτονομία έως 80 km

✓ Κινητήρας 48V ΑC – 5,0 kW (6,7HP)

✓ Μπαταρίες USBATTERY 232Ah

✓ Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα σε χώρο φόρτωσης

✓ Υδραυλικά φρένα στους 4 τροχούς & χειρόφρενο 

✓ Φώτα LED εμπρός & πίσω με λειτουργία DRL

✓ Ζάντες αλουμινίου 10"
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ITALCAR attiva 6L.6
6θέσιο ηλεκτρικό όχημα με αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα

Τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο είναι ενδεικτικά και υπολογισμένα σε συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας. 
Η ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής χωρίς προειδοποίηση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΧΡΩΜΑΤΑ

Βασικός εξοπλισμός

Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα σε χώρο φόρτωσης, Plexiglas εμπρός
Επιλογή οδήγησης ECO-SPORT, ψηφιακός πίνακας στο ταμπλό για όλες τις λειτουργίες

LED φώτα εμπρός & φώτα ημέρας, LED πίσω φώτα, φλας, κόρνα, καθρέπτες, ήχος όπισθεν

Προαιρετικός εξοπλισμός Μεγάλης χωρητικότητας μπαταρίες 251Ah για μεγαλύτερη αυτονομία, τέντα επιβατών

Χρώματα Βασικό χρώμα ΛΕΥΚΟ, άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας

Κινητήρας AC 48V - 5,0 kW (6,7 HP) – Mahle Letrika, μέγιστη ισχύς 9,4 kW (12,8 HP)

Σύστημα ελέγχου κίνησης Ρυθμιστής ταχύτητας SEVCON GEN4 – AC - 450A

Μετάδοση Στον πίσω άξονα με σχέση 16 : 1

Σύστημα πέδησης
Διπλό υδραυλικό κύκλωμα στους 4 τροχούς και ανεξάρτητο χειρόφρενο                          

Εμπρός δίσκοι, πίσω αυτορρυθμιζόμενα ταμπούρα

Ανάρτηση Εμπρός ανεξάρτητη σε κάθε τροχό, πίσω υδραυλικά αμορτισέρ & ελατήρια

Σύστημα διεύθυνσης Σύστημα κρεμαγιέρας με επαναφορά

Σασί Σωληνωτό υψηλής ακαμψίας από γαλβανισμένο χάλυβα με ειδική αντισκωριακή επίστρωση

Ελαστικά 205 / 50 - 10 με ζάντες αλουμινίου 10"

Μπαταρίες 8 x 6V / 232 Ah, US BATTERY 2200XC

Φορτιστής Ενσωματωμένος 48 V

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θέσεις 6  ή  4 + χώρος φόρτωσης

Ταχύτητα κίνησης έως 30 km/h

Αυτονομία έως 80 km

Ακτίνα στροφής 4,0 m

Ικανότητα αναρρίχησης έως 30 %

Διαστάσεις οχήματος 3.650 x 1.200 x 1.800 mm

Διαστάσεις χώρου φόρτωσης 950 x 900 mm – Μέγιστο φορτίο 100 kg


