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KABINA

Dojezd až
Vyhřívané čelní sklo

Sedadlo se
snímačem
přítomnosti

Maximální rychlost

87 km

3O km/h

Užitečné zatížení

Šířka kabiny

i

6OO kg 11O cm

SILNÉ STRÁNKY
LED
světlomety

Společnost Goupil, která se specializuje na výrobu elektrických vozidel, uvedla na trh v novém
designu a provedení malé, kompaktní, efektivní
a inteligentní užitkové vozidlo: Goupil G2.
Model G2 je navržen tak, aby vyhověl požadavkům všech profesionálů. Definuje standard
své kategorie tím, že poskytuje nové funkce
ve srovnání s tradičními lehkými užitkovými
vozidly. Navíc je tichý a umožňuje bezpečný
průjezd centrem města nebo v uzavřených
místech (rezortech, průmyslových oblastech,…).
G2 lze díky variantám nástavby přizpůsobit podle
vlastních potřeb.

Inovativní design splňující standardy silničních
užitkových vozidel s robustním rámem a moderními elektrickými komponenty. Vestavěná
hliníková kabina poskytuje uživateli vysoký
komfort a bezpečnost jízdy.

ERGONOMIE

Kabina o šířce 1,1 m poskytuje v dané
kategorii užitkových vozidel jedinečný
prostor a viditelnost. I přes kompaktní
rozměry pojme kabina dva cestující.
Celková ergonomie a umístění
ovládacího panelu v kabině bylo
navrženo tak, že se řidič pohybuje
na silnici bezpečným způsobem.
Prosvětlená tlačítka jsou pohodlně
vždy na dosah.
Kabina modelu G2 poskytuje také
dodatečný prostor pro ukládání věcí
mezi sedadly a za jejich opěradly.

BATERIE

VLASTNOSTI

Odnímatelný přední panel
pro snadnou údržbu

Silniční pneumatiky:
175 / 70R14 84H
Pneumatiky pro trávníky:
23/8,5-14

Ochranná mříž
Standardní zadní
výbava:
Pick-up nebo Box Van
(možnosti výměny)

G2 nabízí všechny výhody, které potřebujete
v lehkém užitkovém vozidle a není větší než
golfový vozík.
G2 je robustní ve své konstrukci a kombinace
ocelového podvozku a hliníkové kabiny poskytuje
dobrý zážitek z jízdy a efektivní využití. G2 je
navržen ergonomicky, s intuitivním a praktickým uživatelským zážitkem pro řidiče. Zadní
nakládací a úložný prostor je snadno přístupný
pro všechny typy prací. G2 je schválen pro použití
na veřejných silnicích, při rychlostech až 30
km/h s lithiovými bateriemi.

DESIGN
Nový design s inteligentními vlastnostmi. G2 nabízí všechny výhody, které potřebujete v lehkém
užitkovém vozidle a není větší než golfový vozík.
ERGONOMIE
Jednoduchá použitelnost díky ergonomickým
prvkům (viditelnost, vstup, výstup, výška plošiny).
Zadní nakládací a úložný prostor je snadno
přístupný pro všechny typy prací.
MANÉVROVATELNOST
Kompaltní rozměry a malý poloměr otáčení
4,5 m. Šířka kabiny jen 1,1 m. Ideální pro použití
v městských centrech, uzavřených místech,
parcích, sportovních areálech, apod.
LITHIOVÉ BATERIE
Snadné používání bez nutnosti údržby
STOP & GO
Elektrický pohon je ideálně uzpůsoben pro
využití, při kterém pouze zastavíte a pokračujete
v jízdě, takzvané Stop & Go.

Ergonomická kritéria byla v designu G2 prioritou:
snadný přístup do kabiny (použití Stop & Go),
lepší viditelnost a zdokonalená palubní deska.
Výška ložné plochy zajišťuje praktické nakládání
a vykládání.

PŘEDNOSTI

DOJEZD
Maximální dojezd 87 km s bateriemi Li 7,2 kW/h.
S bateriemi Li 5,2 kW je dojezd až 63 km.

MODULARITA

Lithiové baterie zvyšují flexibilitu, pokud jde o údržbu a částečné nabíjení.
Díky jejich vysoké energetické hustotě
ve srovnání s olověnými kyselinovými
bateriemi se výrazně zvyšuje autonomie a užitečné zatížení G2.

Polypropylenové
plasty

900 W elektrický ohřívač
(volitelný)

Model G2 nabízí tři různé typy nástavby - pick-up, box a plošinu.
ZÁRUKA
2 roky na vozidlo a 3 roky na lithiové baterie.

Kotoučové brzdy

K dispozici jsou následující typy baterií:
Li 5,2 kW - dojezd 37 - 63 km
Li 7,2 kW - dojezd 45 - 87 km

Díky své malé šířce přináší G2 skutečné výhody
v úzkých uličkách a provozovnách:
manévrovatelnost, užitečné zatížení, navíc
i terénní schopnosti.

Varianta s plošinou

Varianta s boxem

Varianta s valníkem

… čistá technologie
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TECHNICKÉ PARAMETRY
HOMOLOGACE
Typ certifikátu

L7e-CU

VÝKON
Maximální rychlost

30 km/h

ZATÍŽENÍ
Maximální přípustná hmotnost

1 100 kg

Maximální hmotnost kombinované GCW

1 333 kg

Maximální kapacita tažení na vozovce

233 kg

HLAVNÍ ROZMĚRY
Délka

3 280 mm

Šířka kabiny

1 100 mm

Celková šířka kabiny včetně zpětných zrcátek

1 500 mm

Výška

1 800 mm

Přejezdový úhel

25°

Rozvor

2 215 mm

Poloměr otáčení

4 500 mm

BATERIE
Lithiové baterie

5,2 kWh nebo 7,2 kWh

Polotrakční baterie (4x12V)

5,7 kWh

Nabíječka - zabudovaná, vodotěsná

DELTA-Q

DOJEZD
Olověné baterie

25 - 42 km

Lithiové baterie 5,2 kWh

37 - 63 km

Lithiové baterie 7,2 kWh

45 - 87 km

MOTOR
Motor

AC (bezúdržbový)

Maximální točivý moment

65 Nm

Jmenovitý výkon (S2-30 min)

5 kW

VÝ H R AD N Í DIS T R IB U TO R
EUROGREEN CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
tel: 412 379 122, mobil: 733 626 656, info@eurogreen.cz
www.eurogreen.cz, www.polaris-goupil.cz
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