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AllTrec 4810T werktuigdrager
Dé oplossing voor emmissievrij groenonderhoud.

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!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 groenonderhoud 
in stad en gemeente, rondom scholen en bedrijven en in parken 
en campings.



Compact

Door een uiterste breedte van 1120mm kan met de 4810T 
ook gewerkt worden tussen smalle steegjes en stroken.

Wendbaar

Met een inwendige draaicirkel van ongeveer 10cm is 
de 4810T extreem wendbaar.

Thermisch onkruidbestrijden

Met verschillende werktuigen

Unieke eigenschappen



Onkruid borstelen

Het hele jaar door inzetbaar

Bladblazen

Grasmaaien

Innovatief, hoogwaardig en onderhoudsvriendelijk



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. FPS Electric zet zich in om werken zonder CO2 
uitstoot mogelijk te maken voor de professional in de groene sector zonder in te
lleveren in productiviteit, prestaties en kwaliteit, maar met verhoogt gebruiksgemak. 

FPS Electric is de fabrikant van AllTrec. Met moderne technologieën, voortdurende innovatie en de 
beste componenten worden de machines en aanbouwdelen met grote zorgvuldigheid, hoge 
kwaliteit en veel toewijding geproduceerd.

Importeur Nederland:                        Uw dealer:                  
       
     

  

  AllTrec 4810T
TECHNISCHE SPECIFICATIES* 

  AANDRIJVING
  Type aandrijving    Elektrisch
  Tractie systeem    Voorwiel aangedreven
  Snelheid        20 km/h vooruit
                            10 km/h achteruit
  ACCU
  Machine spanning   48VDC
  Accu techniek     LiFePO4
  Capaciteit       20 kWh / 30 kWh / 40 kWh
  Laden         3kW onboard lader (6 - 12 uur)
              6kW lader optioneel (3 - 6 uur) 
    AFMETINGEN EN GEWICHTEN
  Lengt [L]        2280 mm
  Wielbasis [W]      1500 mm
  Hoogte [H]       2060 mm 
  Breedte [B]       1120 mm 
  Spoorbreedte [S]    1000 mm
  Hoogte plateau [X]   1150 mm
    Gewicht full option   975 kg (20 kWh)
              1040 kg (30 kWh)
              1105 kg (40 kWh)
 
 *Zie onze website voor meer specificaties
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