ALLTREC 4810T

AllTrec 4810T werktuigdrager
Of het nu gaat om grasmaaien, onkruid bestrijden of veeg- en
reinigingswerkzaamheden, deze machine is zo ontworpen dat hij
gecombineerd kan worden met verschillende aanbouwdelen.
Dankzij deze flexibele inzetbaarheid is de AllTrec een echte alleskunner!
Daarnaast heeft de AllTrec geen CO2-uitstoot en kenmerkt zich door het
minimale geluid dat hij produceert, de hoge actieradius en de lage
verbruiks- en onderhoudskosten.
Deze werktuigdrager is uitermate geschikt voor het groenonderhoud in
stad en gemeente, maar bijvoorbeeld ook voor een camping, vakantie- of
pretpark.

100% Electric

Low Operations Costs

Low Noise

Low Maintenance

www.alltrec.nl

Zero Emissions

Maaidek

Onkruidborstel

Meer informatie:

Heggensnoeier

Onkruidbestrijder

De AllTrec is uit te voeren met verschillende aanbouwdelen.
Vraag naar de mogelijkheden.

www.alltrec.nl

Technische Specificaties
ALLTREC 4810T

AANDRIJVING
Type aandrijving

Elektrisch

Tractie systeem

Voorwielen aangedreven

Snelheid

20 km/u vooruit | 10 km/u achteruit

ACCU
Machine spanning

48VDC

Accu techniek

LifePO4

Capaciteit

20 kWh tot optioneel 30 kWh

Laden

Onboard lader (4-8 uur)/optioneel snellader < 2uur

BANDEN REMMEN EN
STUURINRICHTING
Standaard banden

Voor 23 x 9.5-12 | Achter 24 x 12.00 - 12

Bedrijfsrem

Hydraulische remmen voor

Parkeerrem

Elektromagnetisch op de voor as

Besturing

Achterwiel sturing

BEDIENING EN COMFORT
Bediening

Rechter armleuning voorzien van de bediening

Stoel

Volledig instelbaar en mechanisch geveerd

Stuurkolom

Verstelbare stuurkolom

Display

Kleuren display in de armsteun

Werkverlichting

Optioneel LED werkverlichting en LED zwaailamp

Verkeersverlichting

Optioneel

Huif

Optioneel

Meer informatie:

AFMETINGEN EN
GEWICHTEN
Lengte [L]

2280 mm

Wielbasis [W]

1500 mm

Hoogte [H] / [H2]

2060 mm / 2200 mm

Breedte [S]

1000 mm

Spoorbreedte [B]

1100 – 1200 mm (afhankelijk van bandenkeuze)

Hoogte plateau [X]

1150 mm

Gewicht

1015 kg (basis accu) |1250 kg (professional accu)

HEFINRICHTING
AANBOUWDELEN
Hefvermogen

500 kg op de kogels

Hefinrichting

Hydraulisch, dubbelwerkend

PTO

Elektrische voeding, maximaal 8 kW voorzijde (optioneel achter)

Hydrauliek

Optioneel 1x DW functie voorzijde 4l/min – 180bar

www.alltrec.nl

Dé oplossing voor een emissievrije stadskern
De AllTrec is niet alleen breed inzetbaar, maar draagt met al zijn
capaciteiten ook bij aan een schonere wereld. Een belangrijke
ontwikkeling voor het imago van ieder bedrijf of gemeente

FPS-Electric B.V.
Voor bedrijven en gemeenten wordt duurzame mobiliteit steeds vaker een belangrijke ambitie.
CO2-uitstoot en fijnstof beperken is noodzakelijk voor het verbeteren van onze leefomgeving.
Ook het verminderen van geluidsproductie is hiervan een essentieel onderdeel.
Met een visie op de toekomst was dit uiteindelijk de basis voor de ontwikkeling van de AllTrec.
FPS-Electric BV is de fabrikant van de AllTrec 4810T. Met moderne technologieën,
voortdurende innovatie en de beste componenten worden de machines en aanbouwdelen met
grote zorgvuldigheid, hoge kwaliteit en met veel inzet geproduceerd.

Uw dealer

FPS-Electric B.V.
Hazennest West 40-03
5012TR Tilburg
T: +31 (0)6-2930122 9
E: info@fps-electric.nl
W: www.fps-electric.nl

