Volledig geveerd, ruime open of
gesloten cabine
Verscheidenheid aan opbouwmogelijkheden op laadplatform

1200
Elektrische platformwagen

Brede motorkeuze
Trekvermogen: 2.500-3.000 kg
Laadvermogen: 800-1.200 kg
Platformafmetingen: 2.030 x 1.200 mm

Spijkstaal Elektro B.V.

SPIJKSTAAL = ELEKTRISCH RIJDEN
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1200
Elektrische platformwagen
De Spijkstaal 1200, met zijn draagvermogen van 1.200 kg en een laadruimte van 2.030 x 1.200 mm, kan
worden geleverd met een trekvermogen tot 3.000 kg. De ruime keuze in verschillende motorvermogens
en overbrengingsverhoudingen maken het mogelijk om aan vrijwel elke prestatiewens te voldoen. Het
is de ideale, middelgrote platformwagen voor milieuvriendelijke toepassingen in stedelijke gebieden,
op recreatieterreinen, grote bedrijfsterreinen en binnen gebouwen. Veiligheid, wendbaarheid, lage
onderhoudskosten en een lange levensduur hebben voorop gestaan bij de ontwikkeling van dit voertuig.

Technische specificaties
Aandrijving / Batterij
Asynchrone wisselstroommotor

5/8

kW

1200 / 1280

Batterijspanning

24 / 48

V

1200 / 1280

Batterijcapaciteit

320 t/m 560

Ah

Overbrenging (direct)

1:16.2 / 1:19.9

Max. rijsnelheid

16 / 24

km/u

afhankelijk van overbrenging

Trekvermogen

2.500 / 3.000

kg

afhankelijk van overbrenging

Max. trekkracht

3.215 / 7.142

N

afhankelijk van overbrenging

Laadvermogen

1.200 / 800

kg

afhankelijk van batterij

Rijklaargewicht (incl. batt.)

1.230 / 1.630

kg

afhankelijk van batterij

Lengte

3.385

mm

Breedte

1.230

mm

Hoogte

1.920

mm

Spoorbreedte, voor

1.016

mm

Spoorbreedte, achter

1.016

mm

Wielbasis

1.795

mm

Lengte laadruimte

2.030

mm

Breedte laadruimte

1.200

mm

Grondspeling, midden wielbasis

180

mm

Draaicirkel

7.800

mm

Bandenmaat, voor

6.00x9

lucht / massief

Bandenmaat, achter

6.00x9

lucht / massief

Ophanging voor

schroefveren met schokdempers

Ophanging achter

bladveren met schokdempers

Bedrijfsrem

hydraulische schijfremmen

Parkeerrem

mechanisch op differentieel

Prestatiegegevens

Gewichten

Afmetingen

Banden / Ophanging

Remmen

Opties o.a.
Laadruimte: platform met boorden / huif / vaste opbouw
Aanhangwagenkoppeling
Elektrische ruitontwaseming
Zonnekleppen
Radio/mp3-speler

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

CSE banden

