
PRODUKTBLAD
PRO LITIUM ART 4x4



Skivbromsar runt om

Midjestyrt

Servostyrning

Eluppvärmd framruta

Kraftigt aluminiumchassi
med 10 års garanti

Litiumbatteri

Färger

Teknisk specifikation

Vit Valfri färg (tillval)

Motor: AC-motor 2 x 51V 3 kW

Batteri: Litiumbatteri 5-30 kWh

Laddare: Inbyggd batteriladdare anpassad efter batteristorlek

Hytt: Låsbara dörrar, öppningsbara sidorutor för ventilation, elvärme i framruta, 
vindrutetorkare, komfortstolar med 3-punkts bälte, kupébelysning, 12V uttag

Flak/skåp: Finns i olika storlekar och modeller, kan även kundanpassas

Lastkapacitet: Max 1000 kg (beroende av utrustning och kundanpassningar)

Garanti: Fordon - 2 år
Batteri - 5 år

Chassi: Kraftigt chassi. MacPherson-fjädring med dubbelfjädring bak och skivbromsar

Tillbehör: Hydrauliskt tippflak, Värmepaket, Dragkrok, Blixtljus, Backkamera mm.

Dragkapacitet: 3000 kg

Standardutrustning för 
bästa arbetsmiljö:

Servostyrning, bromsservo, MacPherson-fjädring med dubbelfjädring bak, 
skivbromsar, komfortstolar med hög rygg, eluppvärmd framruta, låg lasthöjd

Vändradie: 2 m

Fordonsmått: ca. 3600 x 1250 x 2000 mm LxBxH (beroende av utrustning och 
kundanpassningar)

Hög lastkapacitet



PRO LITIUM ART 4×4 är ett fyrhjulsdrivet midjestyrt elfordon för professionellt bruk som vi 
utvecklat tillsammans med våra kunder och i nära samarbete med fordonstillverkare. Fordo-
net är byggt från grunden för att användas som ett arbetsfordon och är anpassad för våra 
nordiska förhållanden med fokus på säkerhet, hållbarhet och arbetsmiljö.

Fordonet har stor lastkapacitet och en förträfflig svängradie som gjord för arbete kring sma-
la gångvägar och trängre utrymmen.

PRO Litium ART 4×4 har stark motor, kraftigt chassi, servostyrning, skivbromsar runt om, 
eluppvärmd framruta samt litiumbatteri som standard. Modellen kan levereras med anpas-
sade skåp, flak eller annan tillämpning.

PRO LITIUM ART 4x4



E-TRON har arbetat professionellt med service, reparationer och försäljning av elfordon 
sedan 1993. Vår grundstomme är byggd kring service och reparationer där vi genom 
åren byggt upp ett gott renommé och fått förtroendet att bland annat vara rikstäckande  
servicepartner för PostNords elfordon. 

Med oss som leverantör köper ni elfordon av absolut högsta kvalitet och får dessutom en 
trygg partner på köpet under hela er resa.

I TRYGGA HÄNDER - ÄVEN EFTER KÖPET

Med vårt rikstäckande servicenätverk kan vi erbjuda professionell 
service och reparationer av eldrivna arbetsfordon över hela Sve-
rige. Med våra ca. 120 ackrediterade tekniker runt om i landet kan 
vi erbjuda en inställelsetid på 24 timmar.

RIKSTÄCKANDE SERVICE



E-TRON gör det enkelt för er att införskaffa elfordon med våra olika finanseringslösningar. 
Ni bestämmer vad som är bäst för er: Köp, Leasing eller Hyra.

easyDRIVE - hyr med fullservice
När ni hyr betalar ni bara för användandet av fordonet - inte ägandet. Hyran inkluderar ett 
serviceavtal på fordonet vilket säkerställer att inga oförutsedda service- eller reparations-
kostnader tillkommer. Med vårt hyrkoncept byter ni till en ny modell eller lämnar tillbaka 
fordonet vid hyresperiodens slut.

Fördelar...

 Det krävs ingen kontantinsats
 Det är 100% avdragsgillt
 Support, service samt reparationer av funktionsfel ingår
 Hyresavtalet kan anpassas efter uppdragets längd
 Påverkar inte er likviditet vilket skapar beredskap för andra oförutsedda utgifter 
 eller nya affärsmöjligheter
 Ni får kända betalningsflöden – inga överraskningar. Det blir enkelt att budgetera  
 och planera
 Ni behåller låneutrymmet hos banken
 Ni minimerar resurser och kostnader för avyttring av utrustning
 Ni får paketerade och anpassade lösningar
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