
Melex 381 kan styles med forskellige farver og udstyr. Den viste bil er monteret med ekstraudstyr.

Melex 381

El-arbejdsbiler
Kampagnepriser

Melex 381 - 48 Volt 
”Kabine model” med 
døre og varme

Komplet 48 Volt bil med lukket kabine
og døre

800 Watt el-varme/-defoster.

Alu. lad 1100 x 1250 mm.

Komplet lysanlæg samt CE godkendelse 
klar til indregistrering

Lastkapacitet 550 kg.

Transporthastighed op til 40 km/t.

Kapacitet på træk krog (ekstra udstyr)
 op til 1.000 kg.

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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kr. 159.900,-
Kampagnepris

excl. moms

Melex 381 ”Kabine model
med døre og varme
Normalpris kr. 211.500,-

excl. moms
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