PRODUKTBLAD

ADDAX N1

Senaste N1-klassningen

med verklig krocktest och brandsäkerhetstest

Topphastighet 70 km/h
24 tim inställelsetid

snabb service via rikstäckande servicenätverk

Hög lastkapacitet

Eluppvärmd framruta

Servostyrning

Skivbromsar runt om

Topphastighet 70 km/tim
Litiumbatteri

Färger
Vit

Valfri färg (tillval)

Teknisk specifikation
Standardutrustning:

Servostyrning, komfortfjädring, skivbroms runt om, komfortstolar med hög rygg,
eluppvärmd framruta, låg lasthöjd, 4G-övervakning

Fordonskategori:

N1 med verklig krocksäkerhetstest och brandsäkerhetstest

Motor:

AC-motor

Batteri:

Litium LiFeP04 (Underhållsfritt)

Laddare:

Inbyggd batteriladdare anpassad efter batteristorlek. Laddtid 6 timmar

Hytt
standardutrustning:

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:

Ca. 1000 kg (beroende av utrustning och kundanpassningar)

Chassi:

Komfortfjädring, skivbroms runt om

Fordonsmått:

Längd ca. 3700 mm, Bredd ca. 1400 mm (beroende av utrustning och
kundanpassningar)

Garanti:

Fordon - 2 år
Batteri - 5 år

Tillbehör:

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

ADDAX N1
Addax N1 är ett 100% eldrivet arbetsfordon i N1-klassen vilket berättigar till klimatbonus upp
till 60.000 kr. Fordonet har genomgått den senaste, striktare europeiska N1-homologeringen för topphastighet 70 km/h vilket innebär att fordonet genomgått verklig krocksäkerhetstest och brandsäkerhetstest.
Addax N1 är utrustad med en kraftig AC-motor och litiumbatteri. Produktion och montering
sker till 100% i Belgien för att säkerställa högsta tillförlitlighet och kvalitet.
Fordonet är byggd från grunden som arbetsfordon. För att bistå dig i ditt dagliga arbete
måste fordonet vara robust, pålitligt och effektivt. Det nya chassit och hytten är konstruerade för tuffa arbetsuppgifter. Utförandet, körförmågan och komforten är av högsta kvalitet.
Utrustningen skräddarsys efter era behov. Addax 4G-system erbjuder dessutom möjlighet
till Fleet managment och direkthjälp från våra tekniker via fjärravläsning av serviceåtgärder.
Vårt team av professionella tekniker finns alltid tillhands när ni behöver dem.
Addax N1 lämpar sig väl för stadskörning och last mile-leveranser. Lastkapaciteten upp till 1
ton. Addax är tillräckligt liten för att användas i gränder, parker, trånga gator och snabb nog
för lite längre avstånd.

I TRYGGA HÄNDER - ÄVEN EFTER KÖPET
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.

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

FINANSIERING
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 reparationskostnader 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

RAMAVTAL

E-TRON AB
Tuna Gårdsväg 16
147 43 Tumba
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