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motor | prestanda

dimensioner, lastkapacitet och vikter

bromsar

stötdämpare

batterier
Bly
Syra LitiumGel Litium

Bly
Syra LitiumGel Litium

registrering

antal säten

elmotor

motoreffekt nominell / max

maxhastighet

maximal tillåten dragvikt

maximal teknisk dragvikt

maximal dragkraft

styrbox

fordonsinställningar

batteriteknik

batterikapacitet

antal batterier

uppskattad livslängd

max räckvidd

uppskattad laddtid

elförbrukning vid fulladdning

nätanslutning

nätuttag

ombordladdare

vattenpåfyllning batteri

system för snabbbyte av batteri

separat 12-v batteri 

ombordladdare - typ

typ

drivning

maximal backtagningsförmåga

bakre differential

längd (chassi-version)

längd (version med lastflak)

bredd (utan speglar)

bredd
(med infällda speglar)

höjd

bredd
(med utfällda speglar)

hjulbas

markfrigång

dimensioner lastflak

inlastningshöjd (från mark)

lämmar, höjd

fram/bak

parkeringsbroms

regenerativ motorbroms

fram

bak

snabbladdning för litiumbatteri

uppskattad laddtid

differential, tungt fordon

chassikapacitet

torrvikt med batterier och förare 
(chassi)

lastflakskapacitet

torrvikt med batterier och förare 
(med lastflak)

batteriteknikväxellåda

[kg]

[km/h]

[kW]

[kg]

[N]

[kWh]

[cykler]

[km]

[timmar]

[kWh]

[%]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[timmar]

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

technical specs
ATX230E

2120
3520

1800

780
300

1850

12401270

1565

2

35

3.000

75 80

35

halvt avlastad

3.270

3.520

1.270

2.120

1.800 x 1.240 (längd x bredd )

60 150

905 765905 845

1.035 8951.035 975

1.000 1.0001.000 1.000

870 870870 870

EU L7e / Motorredskap Klass 2

6.500

275

10.0 10.0

8x6V x

1.200 2.000

8 3.5

9 8.4

∆ x

8.7

8x6V

700

11

7.5

20.0

x

2.000

6.5

16.8

x x

x ∆x ∆

x 1.5x 2.6

x x

•

x x

260 (på mitten)

AC 48V

8 / 14

CURTIS

ECO och SPORT

230V 16A 50-60Hz

IEC 60309 16A 2P+E

•

1.320

1.850

1.570

780

300

•
•

• •• •

med aktiv PFC

 elektronisk hastighetsvariation

bakhjulsdrift

 > fram : hydrauliska skivbromsar
 > bak: hydrauliska trumbromsar 
med mekanisk bromsservo

MacPherson, oberoende av 
varandra

DeDion-brygga med 
stabilisatorstag

145 (bukplåt)
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chassi och kaross

styrning

elektronik och belysningssystem

däck

alternativ och tillbehör

lastområde

övriga tillval

hytt

kopplingar fram och bak

chassi

differential skydd

stötfångare fram

kaross

Information tillgänglig från 
instrumentpanels display

laddstatus indikator

fram- och bakljus

signalhorn/backsignal

kuggstångsstyrning

svängradie (inner)

fram

bak

3-punktsbälte

säkerhetsbrytare i förarstolen

12-volts uttag i hytt

högerstyrning

dörrar fram

dörrar med öppningsbart fönster

skydd för dörrar

bänkrad bak

luftkonditionering

elektrisk värmare

Webastovärmare

13-polig kontakt, bak

hydraulikkit för snöblad

snöblad

elektrisk sandspridare

dragkrok med kula och pinne

hydraulkit, bak

lastflak med fällbara lämmar

plan flakbädd

lövlämmar

elektrohydraulisk tipp

kapell

personbärare, bak

solskydd till flak

första hjälpen modul

första hjälpen modul med solskydd

skåp med skjutdörrar

avfallscontainer

avfallscontainer med hydraulisk kärlvändare

frysskåp

glassbilsmodul

valfri färg

orange/blå rotella

elektronsik styrservo (EPS)

mix av gräs / gatudäck

gatudäck

terrängdäck

kylskåp med öppningsbara dörrar bak

dörrar bak

baklyft

lastflak med kran

notera • Topphastighet: är uppskattad och har bedömts på en plan väg under 
optimala förhållanden i med fordonet i SPORT-läge. Backtagningsförmågan:  är 
utvärderad med en tom bil under optimala förhållanden på en begränsad ramp. 
Maximal räckvidd:  är uppskattad och har bedömts på en plan väg under optimala 
förhållanden, ECO-läge och med ett korrect eco-driving körsätt, med en hastighet 
som aldrig översteg 60% av topphastighet, under icke kontinuerlig användning.
(batteri tomt på 5 timmar). Uppskattad batterilivslängd: Ungefärliga data 
baserade på information från tillverkaren vid den tidpunkt då filen publicerades.
Maximal dragkapacitet: beräknat under optimala användningsförhållanden, 
släpvagnarna måste ha repulsionsbromsar och överensstämma med lagen, 
maximal vertikal vikt på dragkroken är 120 kg. De tekniska specifikationerna 
i denna katalog:(Såsom prestanda, räckvidd, dimensioner etc.) beror på eller 
kan bero på temperatur, terräng, körstil, tillbehör, last eller användning av 
fordonet. De angivna uppgifterna avser enbart användning på en plan yta under 
optimala användningsförhållanden, det vill säga ett tomt fordon i basversionen, 
lättaste batterier, jämn och plan vägyta med en utomhustemperatur på 25 ° 
C, batterier fulladdat, samtliga  elektroniskt enheter är avstängda. De tekniska 
specifikationerna, utformningen och prestandan för produkterna i denna katalog 
är vägledande och kan genomgå ändringar utan varning.
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 kompatibel men ej gödkänd på väg!
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ATX230E
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∆
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23x10.50-12 8PR
175/70 R14
23x10.50-12 8PR  (terrängversion)

23x8.50-12 6PR
175/70 R14
23x8.50-12 6PR  (terrängversion)
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∆

∆

∆
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∆
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∆

stålchassi med 
korrosionsskyddande behandling 
och pulverlack finish

slagfast glasfiber

• D1 | Display 1:hastighetsmätare, 
batteriindikator, 
motortemperatur, temperatur 
styrenhet, felmedelande, 
strömförbrukning.

• D2 | Display 2: timmätare, 
helljus, positionsljus, 
vägriktningsvisare, varningsljus, 
Webasto bränsle låg (om 
installerad), bromsvätska 
låg, handbromsanslutning, 
lastbäddsrelä (om installerad), 3 
extra indikatorlampor.

3 stegs led

• L1 | Indikatorlampor:  
parkeringsljus, halvljus, helljus,     
bromsljus, vägriktningsvisare, 
backljus, dimljus bakåt, 
rotationsljus (Δ).


