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Melex model 845 48V, kort model
 
Standard udstyr:

• Kraftigt, varmgalvaniseret, stålchassis.
• Karrosseri i plast
• Syrefast lakering i batterirummet.
• 8 stk. batterier 240 Ah/20h (=195 Ah/5h), giver hele 11,5 kWh/20h. 
• Svenskproduceret 48V/25A højfrekvens batterilader 
• Vekselstrømsdrivmotor på 4,5 hk (3,3 kW) for krævende kørsel og kørsel m/ trailer
• Indstillelig Curtis-Controller for motorstyring, giver b.la. mulighed for at indstille parametere 

som motorbremse styrke og drejningsmoment
• Avancerat multi-instrumentpanel med spedometer timetæller, ur, triptæller samt batteriindikator 
• VTF-belysning – lyskit for kørsel på offentlig vej – klar for indregistrering – incl. katastrofeblink og 

blinklys ( 48-12 V) 
• Elektrisk frem bak kontakt, monteret på instrumentbord
• Høj og lav-hastighedskontakt ( brugerdefinerbare indstillinger)
• Selvjusterende hydr. tromlebremser på baghjulene
• Mekanisk håndbremse
• Indvendigt bakspejl 
• Komfortable kvalitets allround dæk 145-10 SR M+S på 10” stålfælge eller 18,5x8,5-8 græsdæk
• Hovedafbryder
• Sidespejle monteret på forskærme
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Andre tekniske data:
• Akselafstand, som giver en meget lille venderadius 1660 mm
• Lastkapacitet på lad eller skab 250 kg
  

Batteri og ladere:
• Højkvalitets vedligeholdelsesfrit Litiumbatteri - 210 Ah/C1 -48V - 11,2 kw/h. 

5 års fabriksgaranti - op til 4.000 lade cyklusser. Lader fra 0-100% på 4 timer 
og fra 0-70% på 3 timer - Batterivægt 66 kg. Rækkevidde ca. 100 km. 
Inkl. kraftig svensk produceret - indbygget HF lader - 48V/40A. 

Ekstraudstyr:
• Tag monteret på kraftige alu-bøjler 
• Forrude i akrylplast 
• Forrude i laminerat glas med visker og vasker 
• Bagrude i akrylplast 
• Fabriksmonteret servostyring 
• Bakkamera                 
• Komfortførekabine med aludøre med oplukkelige sideruder samt oplukkelig forrude 

med visker /vasker samt solskærm 
• El forrude  
• Elvarmeblæser 720 W 
• Termostatstyrret luftbåren Webasto dieselvarmer, 2000 W gulvmonteret 

med udblæsning op mod forruden 

• Aluminiums lad i sort plade 770x1158x 250 mm / uden tip 
• Aluminiumslad i kraftig dobbeltprofil 950x1170x250 mm, med manuel tip. 
• Forhøjde sider til lad, totalhøjde  900 mm 

• Skab i Plyfaplade 0,83 x 1,17 x 1,03 m, sidehængslede bagdøre 
• Skab i alluminium 0,87 x 1,2 x 1,1 m, sidehængslede bagdøre             
• Skab i alluminium 0,87 x 1,2 x 1,1 m, sidehængslede bagdøre med glasrude             
 
• Blitzlys rundstrålende LED 
• Tagbøjler for tagmontering pr. par 
• Kugletræk 50 mm + el – udtag for trailer       
• Kombi træk med kugletræk 50 mm og gaffeltræk + el-udtag for trailer 

Reklamationsret på Melex el-biler
•	 2	år	på	bil	/	komponenter
•	 12	mdr.	på	blybatterier	og	ladere
•	 5	år	på	Lithium	batterier
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• CVP Central vandpåfyldning af batterier inkl. dunk  
• Lyskit på skærme samt nummerplade holder og lys - klargjort for DK indregistrering 
• Indregistrering af bil som motorredskab for - incl. dataerklæring, 

diverse synspapirer fuldmagter nummerplader m.m.
• Merpris for lakering af Melex el-bil i speciel farve (oplys RAL kode)

• Melex 945 48V som Melex 845, men med tromlebremser på alle 4 hjul 
samt styrtbøjle og 3-punkt sikkerhedssele  

• Lakering i anden valgfri farve end hvid / std. 



Nomaco Danmark A/S
Tømmerupvej 3-11

tlf.: +45 70 30 54 30
mail@nomaco.dk

nomaco.dk-4- 

Produktblad Maj 2020



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!
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