
Afiscooter-M
בד

בל
ה 

ש
מח

לה
ת 

ונו
מ

ת
ה

| www.artf.co.il :אתר אפיקים רכב תפעולי | www.kalnoit.com :אתר קלנועית® אפיקים

וחזק  קטן  חשמלי  תפעולי  רכב  כלי  הוא   Afiscooter-M
קלנועית  יצרנית  חשמלי,  רכב  אפיקים  מבית  במיוחד, 
וכושר  מרשימות  וגרירה  העמסה  יכולות  בעל  אפיקים. 

תמרון במעברים צרים. 
אנוש  הנדסת  ובעל  עוצמתי  דגם  הינו   Afiscooter-M

מתקדמת ומסוגל להעמיס עד 300 ק"ג.
נסיעה  טווח  במיוחד,  גדול  העמסה  במשטח  מצוייד 
היגוי  מאפשר  הרכב  כלי  מושלמת.  כביש  ואחיזת  ארוך 
תפעול:  שטחי  במגוון  חלקה  נסיעה  וחווית  במיוחד  קל 
צרים.  ומעברים  מחסנים  שירות,  מעליות  מסדרונות, 
מבטיחים  האורתופדי  והכיסא  הזעזועים  בולמי  מערכת 

שתרגיש בנוח לכל אורך יום העבודה.

Afiscooter-M

Afiscooter-M
משטח מטען סטנדרטי

עם כושר העמסה עד 300 ק"ג

Afiscooter-M
משטח מטען ארוך במיוחד

עם כושר העמסה עד 300 ק"ג

מושב יחיד עם גלגלים רחבים וגגון

מעניקה פתרונות ניידות מתקדמים לנוסעים ולשינוע מטענים מאז 1978. במערך המחקר והפיתוח של החברה לומדים את הצרכים 
של קהלי היעד ועוסקים ללא הרף בתכנון ופיתוח פתרונות ניידות ותפעול פורצי דרך. מערך השירות של אפיקים רכב חשמלי בעל 

מוניטין של מצוינות ואמינות, המאפשר ללקוחותינו שימוש רציף ומוכח בכלי הרכב התפעוליים בראש שקט.

1-800-773344

אפיקים רכב חשמלי



Afiscooter-Mיתרונות

225 ס"מ אורך

90 ס"מ רוחב

125 ס"מ ללא גגון גובה

164 ס"מ עם גגון

מרווח גחון 12.5 ס"מ

מרווח פנימי 50 ס"מ מרווח בין גלגלים

מרווח חיצוני 88 ס"מ

מרווח בין סרנים 192 ס"מ

210 ק"ג כולל מצברים משקל

136 ק"ג ללא מצברים

3+ ק"ג תוספת למשטח ארוך

+12 תוספת חופה

50 ק"מ טווח נסיעה במישור

95 ס"מ / 115 ס"מ קצר/ארוך אורך משטח

88 ס"מ רוחב משטח

300 ק"ג עומס מירבי כולל נהג

12 ק"מ מהירות מירבית

13% זווית טיפוס מירבית

200 ס"מ רדיוס סיבוב

46 ס"מ רוחב מושב

פנאומטי סוג גלגלים

3X10" קדמי מידות גלגלים

16X7.5-8.0" אחורי

12V 150Ah זוג עופרת-חומצה סוג מצברים

24V DC אחורית יחידת הנעה

 2500w 1400 | מירביw הספק

SD 200 A סוג בקר

8A סוג מטען

כסף מטאלי צבע

מפרט טכני

 גגון מעוצב 
כחלק אינטגרלי 

מכלי הרכב, לעבודה 
רציפה בכל מזג אוויר. 

ניתן להזמין כיסויי 
גשם לרכב.

 מסך LCD מתקדם
המציג את מהירות 

הנסיעה,מרחק הנסיעה, 
מונה שעות עבודה, מצב 

המצבר, וחיווי תאורה 
ואיתות.

 שקע USB כסטנדרט, 
להטענת טלפון סלולרי 

ישירות מהמצבר. מבטיח 
זמינות ונוחות לאורך 

שעות העבודה.

 אפשרות למשטח 
ארוך במיוחד,

דפנות מוגבהות
)25 ס"מ(, דופן 

אחורית נפתחת 
ותוספת וו גרירה.

אפיקים
רכב חשמלי
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