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El-skottkärra

Detta är en självgående batteridriven skottkärra av mycket hög kvalitet. Den har sin egen ram av
kraftiga stålrör som ger den en mycket stark och hållbar konstruktion. Lastkapaciteten är 150 kg och
den galvaniserade stålbehållaren rymmer 170 liter. Behållaren kan ersättas med högvolymsbehållare,
flat botten med ramar eller egenmonterad utrustning. Framhjulet är av ”traktortyp” med stor
slitbana för hållbarhet och bra grepp. Motorn är dold i det stora framhjulet.
Kontrollerna är lätta att använda, du varierar hastigheten med det ena handtaget på ett enkelt sätt.
På det andra handtaget hanterar man bromsen - skivbroms med handbromsfunktion. Detta är
mycket effektivt i nedförsbackar där man måste kontrollera hastigheten mer exakt. Skottkärran
levereras också med stålrör som kan ersätta de svängbara bakhjulen, då kommer skottkärran att vara
mer på samma sätt som en vanlig skottkärra.

Användning av skottkärran
Allt du behöver göra är att styra och kontrollera
lastbalansering, samt hastighet och inbromsning
och att ladda batteriet.
Uppladdningsbart ”drop-and-go”
högkapacitetsbatteri ingår. Ytterligare batterier
finns också att köpa som tillbehör.
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Specifikationer och funktioner
Specifikationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapacitet:
170 liter
Lastkapacitet:
150 kg
Yttre bredd:
66 cm
Inre bredd:
61 cm
Djup:
30 cm
Längd:
97 cm
Total längd:
147 cm
Framhjul diam.
40 cm
Framhjul slitbana av traktortyp
Inkluderar laddare
Dimensioner på lådan:
(L x H x B): 97 x 47 x 68 cm
Vikt: 49 kg
Levereras i kartong
Enkel och snabb montering

Funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batteri:
24 volt 10 Ah kraftigt Drop-and-go
batteripaket
Fart: 0 – 4 km/t
Skivbroms
Kraftig rörformad stålkonstruktion
Galvaniserad stålbalja
Svängbara bakhjul
Dessa kan ev. bytas ut mot fast stålram
Stålramen medföljer i kartongen
Instruktionsbok
2 års garanti
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