
Klar til fremtiden med AllTrec 8015F 
Nul emission, firehjulstræk, en komfortabel kabine og IoT, der tager 
eftermarked til helt nye højder. 

I 2018 introducerede vi AllTrec 4810T. En af de første fuldt elektriske redskabsbærere på 
markedet, der kunne fuldføre en hel arbejdsdag på en enkelt opladning. Nu er det tid til at 
stifte bekendtskab med en ny model og en udvidelse af AllTrec-serien. AllTrec 8015F. AllTrec 
modeller er alsidige og fuldt elektriske redskabsbærere. Man kan påmontere forskellige 
redskaber, hvilket giver brugerne mulighed for at påtage sig andre opgaver ud over 
græsslåning. I første omgang vil 8015F være tilgængelig med et 270 cm tredelt klippebord, 
samt et 195 cm og et 165 cm fast bord. Derudover er der en ukrudtsbørste, termisk 
ukrudtsbekæmper og en løvblæser. Efterspørgslen på markedet vil afgøre, hvordan udvalget 
med tiden udvides.

AllTrec 8015F med 270 cm bredt klippebord. Sidebordene kan løftes op til transport og slåning/beskæring af smalle 
sektioner. Derudover kan hvert af de tre bord betjenes uafhængigt ved hjælp af et joystick og fingerspidser. 

8015F – 80V, 15 kW arbejdskraft, 4WD. Designet helt fra bunden og fuldt elektrisk. Fås 
med en batterikapacitet på op til 67 kWh og valget mellem 2WD og 4WD. Du kan vælge 
mellem en kabine og en styrtbøjle. Alle versioner leveres med vores egen Advanced Torque 
Control (ATC), Electric Power Assisted Steering (EPAS) og IoT modul til fjernopdateringer 
og diagnostik, der kan løfte maskinens ydeevnen til helt nye højder.
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tredelte bord kan hydraulikken på hvert bord 
betjenes individuelt.

AllTrec ATC system og firhjulstræk 
Som standard leveres 8015F med to separate forhjulsmotorer, der leverer et maksimalt 
drejningsmoment på 2500Nm. 
Ved tilvalg af AWD får baghjulene 
hver deres egen motor. Disse 
individuelle hjulmotorer giver 
en helt nye muligheder. Til formålet 
har vi udviklet vores eget 
ATC (Advanced Torque Control) 
system,  hvor "traction control" 
systemet kombineres med en række
parametre, der udspringer af 
forskellige kørselsforhold. Ved at 
variere de individuelle hjul-
hastigheder og effektlevering pr.
hjul hjælperhjælper ATC-systemet  
med at maksimere trækkraften, forbedre håndteringen og give en problemfri tur under alle 
forhold.

Kabine
Det er stille og behageligt at arbejde i kabinen på AllTrec 8015F. Kabinen er en mulighed ud 
over standardversionen med kun en styrtbjælke. Den robuste kabine med integrerede lygter er 
specielt udviklet, testet og ROPS-certificeret til 8015F. Den er standardudstyret med 
aircondition og varmeblæser. Dørene kan hængsles, og bagruden kan åbnes helt. Sædet er 
opvarmet og justerbart og giver et godt overblik over redskaberne. Bluetooth radio, USB-stik, 
vinduesviskere og -vasker er inkluderet som standard. En farveskærm monteret på højre 
armlæn er maskinens hjerte til styring og drift. Til drift har operatøren valget mellem 
"fingerspidser" eller et ergonomisk formet joystick med flere knapper og rullere som aktiveres 
for at give yderligere kontrol over redskaberne. Med fingerspidserne er det for eksempel nemt 
at ændre kørselsretningen. Det er også muligt at hæve eller sænke klippe-bordet, og med det 

Den første AllTrec med kabine! 
Helt unik og specielt udviklet til 8015F.
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Hjertet af maskinen til styring og drift samt førerens udsigt.

Individuelle hjulmotorer. Standard kun med forhjulsmotorer. Dette er 
AWD-varianten, hvor baghjulene også er udstyret med motorer.
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Electric Powered Assisted Steering (EPAS) 
Vores første model, 4810T, brugte et "steer by wire-system". Med 8015F er der valgt en 
mekanisk forbindelse i kombination med elektrisk assisteret servostyring. Dette system 
kaldes Electric Powered Assisted Steering (EPAS) og bruges i næsten alle moderne biler.

Et EPAS-system har mange fordele. Først og fremmest, og 
afgørende for et elkøretøj som dette, er det ekstremt 
effektivt. Til sammenligning ville en hydraulisk pumpe, der 
kontinuerligt forbruger energi fra batteriet, lave en 
generende og høj larm, som kan høres, selvom resten af 
maskinen er lydløs. Derudover er dette system fuldt 
programmerbart. Det betyder, at køretøjet føles mere 
stabilt og afslappet ved høje hastigheder (maks. 25 km/t) 
og føles hurtigt og kontant ved lave hastigheder. Endelig er 
EPAS-systemet helt vedligeholdelsesfrit ligesom langt 
størstedelen af maskinen er det. 

IoT - Viden er styrke 
Ved at udstyre alle 8015F med et IoT-modul og forbinde 
det til internettet, kan vi løbende evaluere vores køretøjer i 
marken. At have denne adgang giver os mulighed for at 
forbedre vores software uden at skulle vente på 
kundefeedback. Derudover kan vi i tilfælde af fejl yde hurtig 
og præcis hjælp ved at udføre fjerndiagnose. Detaljeret 
analyse af feltdata giver sikrer, at vi løbende kan evaluere 
og forbedre af kvaliteten af AllTrec 8015F. 

IoT-forbindelse giver os mulighed for at sætte en ny 
standard inden for eftermarkedsservice, samtidig med at 
vi har mulighed for at udforske andre fordele. Forbedret 
effektivitet og forudsigelig vedligeholdelse er eksempler på 
dette. Hvordan dette system udvikler sig, afhænger i høj 
grad af den dialog, vi har med vores brugere. Vi ser frem til 
at skabe stor værdi for alle involverede parter med dette 
system. 

Med IoT er det muligt at have en konstant 
forbindelse til maskiner i marken. Det giver 
mulighed for fjerndiagnosticering og  
opdateringer.


	Ready for the future with the AllTrec 8015F
	Zero emissions, All Wheel Drive, a comfortable cab and IoT for next-level aftersales capabilities.
	In 2018 we introduced the AllTrec 4810T. One of the first fully electric tool carriers on the market that could complete a full working day on a single charge. Now it's time to get acquainted with a new model and an extension of the AllTrec range. The...
	AllTrec ATC system and All Wheel Drive
	Cabin
	Electric Powered Assisted Steering (EPAS)
	IoT connectivity allows us to set a new standard in after-sales service, while having the opportunity to explore other benefits. Improved efficiency and predictive maintenance are examples of this. How this system develops will depend largely on the ...



