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Mångsidigt elfordon
för krävande arbete!
Mega E-Worker är det ideala arbetsfordonet
för verksamheter där både ett aktivt miljötänk
och krav på bra prestanda står högst på prioriteringslistan. E-Worker erbjuder en mycket
bra förarergonomi, låga driftkostnader och
framförallt stor mångsidighet i form av olika
utrustningsalternativ. Allt detta förpackat i en
dynamisk och modern form.

Mångsysslaren
Mega E-Worker är en sann mångsysslare. Här följer en rad olika
områden där fordonet passar utmärkt!
	Offentlig förvaltning
	Grönytevård
Hotellkomplex
	Flygplatser
	Nöjesparker
	Kyrkogårdar

Flakbil Finns i flera utföranden
med fällbara lemmar, bur eller
med kapell. Lastyta på E-Worker
är upp till hela 2340 x 1280 mm.

Rent Chassi
I chassiutförande
bygger du själv på
din egen utrustning.

Olika versioner
Skåpbil
Flakbil

Tippflak
Högtippande

Chassi
M.fl.

hydraulisk tipp Ett
hydrauliskt tippbart flak finns
i både kort och lång version.

kapell Slitstarkt, öppningsbart kapell som finns i både
högt och lågt utförande.

Några av fördelarna med Mega E-Worker
Rymlig förarmiljö – Sitt smidiga yttre till trots finns det gott om plats för både förare
och passagerare i hytten på E-Worker.
Låga kostnader – Låga underhålls- och driftkostnader tack vare marknadsledande
komponenter anpassade för fordonet.
Hög säkerhet – med bland annat trepunktsbälte, förstärkt front, dubbelverkande
bromssystem (trum- och skivbromsar) och en kraftig fackverksram i epoxybehandlat stål.
hög prestanda – 72 V system med kraftig 10 kW elmotor, integrerad högfrekvensladdare och upp till 17,3 kWh batteripaket.
skandinaviskt klimat – E-worker är självklart utrustad med både dörrar, eluppvärmd
framruta och värme i både förar- och passagerarstol som standard.

laddning Laddning utförs
via ett vanligt 220 V, 8
Amperes uttag.

Växelspak Precis som i en
vanlig bil växlar du körriktning på en separat spak.

Komfort Påkostad och väl
genomtänkt förarplats är
bara en av många styrkor.

Överskådligt Alla funktioner är lättåtkomliga och
överskådligt placerade.

Tekniska specifikationer
Upp till 110 km räckvidd
Svängradie från 3 meter
Upp till 850 kg lastkapacitet
Längd: 3165-3875 mm (Kort/Lång)
Bredd: 1360 mm (exkl speglar)
Höjd: 1922 mm
Hjulbas: 1471 mm / 1971 mm
Spårvidd: 1045 mm
Hyttbredd: 1272 mm (med dörrar)
Innermått hytt: 1160 mm (axelmått)
Flakmått: Upp till 2340 x 1280 mm
Inlastningshöjd: 740 mm
Markfrigång: 250 mm

Fler fordon
i MEGA Profamiljen

Total dragkapacitet upp till 1425 kg
10 kW elmotor
Hastighet 30 km/h alt 40 km/h
Batterikapacitet 8,6 - 17,3 kWh
72 V-system
Elmotor 10 kW nominell effekt
Högfrekvensladdare 2V, 1500W
Tvåkrets 220 mm skivbroms fram
160 mm trumbromsar bak
Elektrisk motorbroms (2 steg)
Mac Pherson-fjädring fram
Dubbelverkande bladfjädring bak
Däck 155/80 R13 (varianter finns)

Eluppvärmd framruta
Tonad framruta
Stolsvärme
Öppningsbara sidorutor i dörrar
Hyttvärme, dieselvärmare (tillbehör)
2-stegs vindrutetorkare
Backvarnare
12V, 300W Converter
Laddindikator
Djupurladdningsskydd

Mega Multitruck

Mega City Lithium

Liten och smidig dieselbil utrustad
med en 3-cylindrig dieselmotor.
Förbrukning: 0,35-0,45 l/mil
Lastvikt upp till 530 kg
Lutning: Upp till 20%
Svängradie: 5,5 meter
Max släpvagnsvikt: 1000 kg
Maxhastighet: 75 km/h

Den smarta stadsbilen
– nu utrustad med lithiumbatterier
Räckvidd upp till 100 km
Lastvikt upp till 340 kg
Lutning: upp till 15%
Svängradie: 3,3 meter
Passagerare: 3 plus förare
Maxhastighet: 65 km/h
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