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Melex 3-serien
Succesen, for den nye elbil fra Melex, taler for sig selv. Endelig kan du 
bruge et lille fleksibelt elektrisk arbejdskøretøj uden at skulle køre en 
golfvogn. Forskellen er større, end du tror!

Kabinen er fuldt integreret i køretøjet.

Førerkabinen er opbygget over en robust rørram-
me, der giver stor sikkerhed ved f.eks. kollision.

Kraftig MacPherson foraksel med svingarme og 
spiralfjeder samt dobbeltvirkende støddæmpere.

Skivebremser på foraksel.

Selvjusterende tromlebremser på bagaksel. 

Kraftig vedligeholdelsesfri samt børstefri el-motor. 

Kraftig programmerbar vekselstrømsmotor, der 
kan tilpasses til den bedste kørekomfort op til
45 km/t.

Lastekapacitet op til 1000 kg på lad.

13” eller 14” hjul for god og behagelig kørsel på alle 
underlag.

Ligesom ethvert andet Melex arbejdskøretøj er det 
kun din fantasi, der sætter grænser for, hvordan 
vi kan tilpasse bilen til dine særlige behov.

Anpassad  för proffs!

Kraftig MacPherson foraksel med 
svingarme og spiralfjeder samt 
dobbeltvirkende støddæmpere.
Kraftig vedligeholdelsesfri samt børstefri 
el-motor.
48 Volt - bly-batteri - med mulighed for 
opgradering til Lithium batteri.  
Programmerbart højt og lavt 
hastighedsområde, samt tophastighed. 
(Op til 45 km/t.) 
Rækkevidde op til 80 km.
Lille venderadius på kun 2,8 mt. (445) 
Kraftig bagaksel for høj lasteevne.
Hydraulisk 2-kreds bremsesystem med 
tromlebremser på 4 hjul. Separat 
håndbremse. 
Lasteevne: 250 kg (Model 445) - 500 kg 
(Model 465) 
Lav læssehøjde.
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Overlegen venderadius og 
lav læssehøjde! 

4-personers!

a
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Op til 1000 kg lastkapacitet
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Ny face-liftet Melex 381.1

Ny face-liftet 
Melex 391.1

Eksempel på forbedringer
  

    
     
    

     
    
    
    

     
     
     

     

Nyt design
Nyt kraftigt ladestik (ladehandske)       
Kraftigere og stærkere el-motorer
Forbedret defrosteranlæg med mange  
justeringsmuligheder
12 liters Webasto dielseltank med ekstern påfyldning. 
LED-advarselslampe (DRL) integreret i fronten 
Formede sæder i stærkt Cordura®-stof 
Kraftig LED-indvendig belysning med automatisk 
kontrol

a
a

a
a

a
a

a

a

Ny face-liftet Melex 381.1

Ny face-liftet Melex 391.1
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Melex tilpasset de professionelle!

Batterikraft så det batter
Lithium-batteri er det oplagte valg ved kørsel og opgaver med store 
belastninger samt kørsel med trailere, på stejle skråninger eller over lange 
afstande, samt ved mange start og stop.

    
    
    
    
    
    
    
    

5 års garanti!
160 kg lettere!
4000 ladecyklusser vs 400-600 for blybatterier!
Helt vedligeholdelsesfrie!
Lades 0 - 100% på kun 5 timer, og 0 - 70% på 3 timer. 
Kan hurtigoplades 80% på 1 time! (kræver hurtigoplader) 
Kan sjat-oplades - (uden beskadigelse af batteriet). 
Lang rækkevidde op til 100 km.

Programmerbart højt og lavt hastighedsområde, samt 
tophastighed. (Op til 45 km/t.)
Opgradering til kraftigere el-motor, og - / eller bagaksel 
med 20:1 udveksling (istedet for std. 16:1 udveksling).
Originale samt specialtilpassede skabsløsninger. 
100% efter kundens ønske.
Affaldscontainer med højtip, samt mange andre
specialløsninger.
Stort udvalg af sædeløsninger. 
Mulighed for servostyring samt venstre- eller 
højrestyring.  
Mange farvekombinationer.
Kan leveres med eller uden døre
Elektrisk opvarmning eller Webasto oliefyr
Anhængertræk:
Kugle eller combi samt eludtag LED Arbejdslys 

a

a

a

a

a

a

a

a

Eksempel på tilpasninger:

Vi hjælper dig med tilpassede løsninger!

Nyhed - litium med 5 års garanti !

a
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a

a

a
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Melex 4-serien

Melex 565-XTR Off Road

Overlegen venderadius 
og lav læssehøjde!

Kraftig MacPherson foraksel med 
svingarme og spiralfjeder samt  
dobbeltvirkende støddæmpere.
Kraftig vedligeholdelsesfri samt børstefri 
el-motor.
48 Volt - bly-batteri - med mulighed for 
opgradering til Lithium batteri.
Programmerbart højt og lavt 
hastighedsområde, samt tophastighed. 
(Op til 45 km/t.) 
Rækkevidde op til 80 km.
Lille venderadius på kun 2,8 mt. (445) 
Kraftig bagaksel for høj lasteevne. 
Hydraulisk 2-kreds bremsesystem med 
tromlebremser på 4 hjul. Separat 
håndbremse. 
Lasteevne: 250 kg (Model 445)
500 kg (Model 465) 
Lav læssehøjde.

Anpassad  för proffs!
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dobbeltvirkende støddæmpere.
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tromlebremser på 4 hjul. Separat 
håndbremse. 
Lasteevne: 250 kg (Model 445) - 500 kg 
(Model 465) 
Lav læssehøjde.
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4-personers!
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hastighedsområde, samt tophastighed. 
(Op til 45 km/t.) 
Rækkevidde op til 80 km.
Lille venderadius på kun 2,8 mt. (445) 
Kraftig bagaksel for høj lasteevne.
Hydraulisk 2-kreds bremsesystem med 
tromlebremser på 4 hjul. Separat 
håndbremse. 
Lasteevne: 250 kg (Model 445) - 500 kg 
(Model 465) 
Lav læssehøjde.
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Overlegen venderadius og 
lav læssehøjde! 

4-personers!
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Nomaco Danmark YMelex
En tryghed for dig!
Nomaco har været importør i Norden siden 1991!

Vi er specialister i kundetilpassede el-bils løsninger:

a Reservedele på lager til omgående levering. 

a Vi har fuldt fokus på vores el-arbejdsbiler og brugen af disse.

a Meget tæt kontakt til producenten af Melex - og hurtig leveringstid - selv på 
      special byggede Melex el-biler.

a Store tekniske kompetencer og mange medarbejdere med over 20 års erfaring. Melex fabrikken
      har udviklet og produceret el-biler i mere end 45 år.

Reklamations ret på MELEX el-biler:
    
    
    

2 år på bil / komponenter
12 måneder på blybatterier og ladere
5 år på litium batterier. 

En Melex fra Nomaco Danmark gør både dig og miljøet glad!
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El-arbejdsbiler 
til professionelle!

Siden 1991 har vi forsynet 
professionelle brugere med 
fleksible, pålidelige elektriske 
arbejdsbiler.
Nomaco er nordisk generalagent for Melex. I snart 30 
år har vi arbejdet tæt sammen med fabrikken. Dette 
giver dig som kunde et køretøj udviklet til nordiske 
forhold og skræddersyet til dine specifikke krav. Vi
har samlet en masse erfaring og reservedele til alle de 
tusinder af køretøjer, vi har solgt gennem årene.

Vi kan love dig høj kvalitet, hurtige leverancer 
og et venligt svar!

Nomaco Danmark A/S
Tømmerupvej 3-11 - 2770 Kastrup
tlf.: +45 70 30 54 30
e-mail: mail@nomaco.dk
Web: nomaco.dk

Forhandler:
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