Volledig geveerd, ruime cabine
Keuze in motorvermogen en
achterasreductie
Voor binnen- en buitengebruik

800
Elektrische platformwagen

Trekvermogen: 2.000-3.000 kg
Laadvermogen: 600-800 kg
Platformafmetingen:
L 1.620 x B 1.000 mm

Spijkstaal Elektro B.V.

SPIJKSTAAL = ELEKTRISCH RIJDEN
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The Netherlands		
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Bezoekadres
Wattweg 10
3208 KH
Spijkenisse
The Netherlands

800
Elektrische platformwagen
De Spijkstaal 800 beschikt over een laadvermogen van 800 kg en een trekvermogen tot 3.000 kg.
Door de modulaire bouwwijze kan de platformwagen met verschillende motoren en verschillende
overbrengingsverhoudingen worden uitgerust, waardoor trekvermogen en snelheid naar de klantwens
kunnen worden aangepast. De ruime zitpositie voor de bestuurder in combinatie met de uitstekende vering,
dragen bij aan een zeer hoog rijcomfort. De platformwagen kan worden voorzien van een open cabine
(zonder deuren) of een gesloten cabine (met deuren) in combinatie met vele andere opties. Daarnaast kan er
uit verschillende opbouwen gekozen worden voor op het laadplatform. Dankzij de geringe breedte van
1.000 mm is dit veelzijdige product geschikt om zowel binnen als buiten te gebruiken.
Technische specificaties
Aandrijving / Batterij
Asynchrone wisselstroommotor

2,6 / 5

kW

Batterijspanning

24

V

800 / 850

Batterijcapaciteit

240 t/m 540

Ah

Overbrenging (direct)

1:16.2 / 1:19.9

Max. rijsnelheid

12 / 19

km/u

afhankelijk van overbrenging

Trekvermogen

2.000 / 3.000

kg

afhankelijk van overbrenging

Max. trekkracht

2.175 / 3.950

N

afhankelijk van overbrenging

Laadvermogen

800 / 600

kg

afhankelijk van batterij

Rijklaargewicht (incl. batt.)

670 / 900

kg

afhankelijk van batterij

Lengte

2.970

mm

Breedte

1.030

mm

Hoogte

1.860

mm

Spoorbreedte, voor

850

mm

Spoorbreedte, achter

850

mm

Wielbasis

1.575

mm

Lengte laadruimte

1.620

mm

Breedte laadruimte

1.000

mm

Grondspeling, midden wielbasis

165

mm

Draaicirkel

6.900

mm

Bandenmaat, voor

5.00x8

lucht / massief

Bandenmaat, achter

5.00x8

lucht / massief

Ophanging voor

schroefveren met schokdempers

Ophanging achter

schroefveren 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
Elektrische ruitontwaseming
Zonnekleppen
Radio/mp3-speler
CSE banden

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

type 800 alleen achter

