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KOMPONENTY

E L E K T R I C K É  T Ř Í K O L K Y

ADVENTO MAXI

sklápěcí korba

uložení baterií pod korbou
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MOŽNOST REGISTRACE VOZIDLA

Celkové rozměry d/š/v 2625/960/1320 mm

Vnitřní rozměry korby d/š/v 1130/830/545 mm

Celková hmotnost vč. baterie 170 kg

Počet míst k sezení 1

Max. rychlost 28 km/h

Dojezdová vzdálenost 40 km

Max. úhel stoupání 14°

Max. náklad (vč. řidiče) 400 kg

Brzdový systém přední / zadní bubnový / bubnový

Pneumatiky přední / zadní 3.00-12, 47J / 3.00-12, 47J

Tlak v pneumatikách 250 kPa

Elektrický motor 48 V 850 W

Napájení 230 V

Baterie 48V 20Ah VRLA-GEL bezúdržbové

Doba nabíjení 4 - 8 hod

Převodovka (mechanické řazení) vysoký / nízký stupeň

El. rychlostní stupně 1 vpřed, 1 vzad 

Diferenciál ano

Uzávěrka diferenciálu ne

TECHNICKÁ DATA

přední brzdová páčka

přední světlo

kontrolní panel

alarm
proti odcizení

spínací skříňka

redukce rychlosti („GEAR“) brzda ruční
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přední ruční brzda pojistná

LED osvětlení

kontrolní panel

alarm
proti odcizení

spínací skříňkasklápěcí sedadlo spolujezdce

sklápěcí korba uložení baterií pod korbou redukce rychlosti („GEAR“)brzda ruční

KOMPONENTY

ADVENTO
E L E K T R I C K É  T Ř Í K O L K Y
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Nákladní elektrická tříkolka Advento je vhodná nejen na menší zahrady, 

ale i na rozlehlejší farmy, vinice či dokonce zemědělská družstva. Díky 

malé šířce, velké obratnosti a ekologickému provozu se může pohybovat 

i po uzavřených prostorách jako jsou skladiště, skleníky, atp.

Pracovní elektrická tříkolka Advento je uzpůsobená i pro nezpevněné 

povrchy, jako jsou polní i lesní cesty a mírně kopcovité terény. Potřebujete-

li po tříkolce Advento práci v náročném terénu, lze si dokoupit redukci 

rychlosti - síla/rychlost, tzv. “GEAR”, terénní pneumatiky a žádný terén 

nebude překážkou.

VÁŠ SPOLEHLIVÝ POMOCNÍK
Celkové rozměry d/š/v 2600/930/1300 mm

Vnitřní rozměry korby d/š/v 1130/790/360 mm

Celková hmotnost 168 kg

Baterie 48V 20Ah VRLA-GEL bezúdržbové

Výkon motoru 48 V 850 W

Pneumatiky silniční/terénní 80/100-12  (16 x 2,50)

Max. náklad 150 kg (bez obsluhy)

Max. rychlost 24 km/h

Brzdový systém přední / zadní bubnový / bubnový

Dojezdová vzdálenost cca 40 km

Zdvih korby manuální

Napájení 230 V

El. rychlostní stupně 3 vpřed, 1 vzad

Doba nabíjení 4-8 h

TECHNICKÁ DATA

2600
2130

1130

13
00manuálně sklápěcí korba sklopitelné bočnice a zadní čelo
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LCD displej

přední světlo

směrové světlo

přední světlo doplňkové

LED odrazka

opěrka ruky

košík

sedadlo s bezpečnostním pásem

osvětlení registrační značky

zadní světlo

zásuvka pro nabíjení

KOMPONENTY

ELEKTRICKÉ ČTYŘKOLKY

4GO
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Celkové rozměry d/š/v 1570/720/1100 mm

Celková hmotnost vč. baterie 120 kg

Počet míst k sezení 1

Baterie 60V 20Ah VRLA-GEL bezúdržbové

Výkon motoru 60 V 500 W

Pneumatiky přední / zadní 3.00 - 10

Tlak v pneumatikách 250 kPa

Max. zatížení 140 kg

Max. rychlost 25 km/h

Brzový systém přední / zadní bubnový

Dojezdová vzdálenost cca 40 km

Max. úhel stoupání 15°

Napájení 230 V

El. rychlostní stupně 3 vpřed, 1 vzad

Doba nabíjení 6-10 hod

Diferenciál ano

Uzávěrka diferenciálu ne

TECHNICKÁ DATA
E-skútr 4GO nabízí pohodlné a bezpečné cestování nejen pro invalidní 

osoby ale i aktivní seniory či osoby s omezenou schopností pohybu. Díky 

jednoduchým ovládacím prvkům na řídítkách, přehlednému LCD displeji a 
bržděním elektromotorem, který vozík zastaví ihned po uvolnění rukojeti 

plynu, můžete bez obav vyrazit do města za nákupy, za odpočinkem 

do přírody nebo za vašimi přáteli. E-skútr 4GO přináší možnost nových 

zážiků ve vašem životě...

AKTIVNÍ ŽIVOT PRO KAŽDÉHO

MOŽNOST REGISTRACE VOZIDLA

úložný prostor pod sedadlem polohovatelné sedadlo




