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AllTrec 4810T Redskabsbærer
En professionel 100% eldrevet løsningen til emissionsfri 
vedligeholdelse af grønne områder

AllTrec redskabsbærere er alsidige maskiner, der kan bruges med 
flere forskellige redskaber, hvilket gør den perfekt til græsslåning, 
bekæmpelse af ukrudt, fejning eller rengøring. 

Den har ingen CO2-udledning og udmærDen har ingen CO2-udledning og udmærker sig ved den minimale 
lyd, den genererer, den store aktionsradius og de lave drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger. 

Denne redskabsbærer er ideel til miljøvenlig vedligeholdelse af 
grønne åbne områder på sportsarealer, by-parkområder, omkring 
skoler og virksomheder og på campingpladser, feriecentre og 
forlystelsesparker.



Kompakt

Med en bredde på 1120 mm kan 4810T bruges på smalle 
plæner og små gyder.

Manøvredygtig

Med en intern venderadius på ca. 10 cm er 4810T 
ekstremt manøvredygtig.

Termisk ukrudtsbekæmpelse

Med flere vedhæftede filer

Unikke funktioner 



Børstning af ukrudt

Anvendelse hele året rundt

Blæsning af blade

Slåning

Innovativ, høj kvalitet og vedligeholdelsesvenlig



FPS Electric B.V.

At være miljømæssigt ansvarlig er en vigtig mærkesag for mange virksomheder – 
inklusive os hos Nomaco Nordic. AllTrec-redskabsbærere gør det muligt at udføre 
vigtig vedligeholdelse med nul CO2-emissioner og næsten ingen støj eller vibrationer, 
hvilket hjælper med at vedligholde de grønne områder uden at skade miljøet. FPS 
Electric / AllTrec føler et ansvar for at gøre det muligt for fagfolk inden for 
vvedligeholdelse af grønne åbne områder at arbejde uden CO2-emissioner uden at gå på 
kompromis med produktivitet, ydeevne og kvalitet, samtidig med at brugervenligheden 
øges – og driftsøkonomien forbedres betragteligt. 

FPS Electric er producenten af AllTrec. Med moderne teknologier, kontinuerlig innovation og de bedste 
komponenter produceres maskiner og tilbehør med stor omhu, høj kvalitet og med stor dedikation.  
 
Distributør Danmark:                          Din forhandler:               

  AllTrec 4810T
TEKNISKE SPECIFIKATIONER* 

  FREMDRIFT
  Fremdriftstype     100% Elektrisk  
  Træksystem      Drevet af forhjul 
  Hastighed       20 km /t frem
                            10 km /t bak 
  BATTERI
  Maskinens spænding  48VDC 
  Batteri-teknologi    LiFePO4 
  Kapacitet        20 kWh / 30 kWh / 40 kWh   
  Opladning       3kW Indbygget oplader (6 - 12 timer)   
              6kW oplader ekstraudstyr (3 - 6 timer) 
    DIMENSIONER OG VÆGT
  Længde [L]       2280 mm
  Akselafstand [W]    1500 mm
  Højde [H]        2060 mm 
  Bredde [B]       1120 mm 
  Sporvidde [S]      1000 mm
  Plateauhøjde [X]    1150 mm
    Vægt med fuldt udstyr 975 kg (20 kWh)
              1040 kg (30 kWh)
              1105 kg (40 kWh)
 
 *Se AllTrec hjemmeside for flere specifikationer
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