ICONIC VEHICLE ELECTRIC

fører dig ind i en helt ny verden af
mobilitet og rationalitet. Ideel til de mange små
transporter frem og tilbage fra jobbet, sport, vennerne, skole, etc.
Nem i trafikken. Nem at parkere. Nem at oplade
fra en helt almindelig stikkontakt (230V).
giver dig mulighed for en meget
økonomisk transport og el-motoren letter omgivelserne for både støj og forurening.

• 2000 W motor
• 45 Ah Lithium batteri
• 60-90 km rækkevidde
• Tyverialarm

• Bakkamera
• Radio / MP3
• Varmeapparat
• Indbygget oplader

• El rudehejs

• LED lygter

Kr. 47.000,Prisen er inkl. moms og leveringsomkostninger

I’VE GOT THE POWER
leveres i to køretøjstyper
45: Denne
skal registreres med hvid 45 km/t nummerplade.
45 må medbringe
passager. Føreren skal have kørekort til bil eller motorcykel.
45 må ikke køre på cykelstien, motortrafikvej eller motorvej.
25: Denne
skal registreres med gul nummerplade.
25 må ligeledes medbringe
en passager. Er du født før januar 1995 må du køre
25 uden kørekort. Er du under 18 år skal du have
“knallertkørekort”. Øvrige personer skal have kørekort til enten knallert, bil eller motorcykel.
25 er
begrænset til 25 km/t og skal derfor køre på cykelstien - hvis der er plads, ellers på kørebanen i højre side. Må
ikke køre på motortrafikvej eller motorvej.
Der er monteret sikkerhedssele i alle
modeller. Sikkerhedssele skal anvendes. Det er nødvendigt at
tegne en lovpligtig ansvarsforsikring. Herudover bør man også overveje at tegne en kaskoforsikring.

Tekniske specifikationer
Model
Størrelse
Motoreffekt
Batteri
Maks. hastighed
Rækkevidde
Akselafstand
Dæk
Vægt
Lasteevne
Bremsesystem

Ive-car
2240 x 1190 x 1485 mm (L x B x H)
2000 W
72 V, 50 Ah lithium
25/45 km/t
60 - 90 km afhængigt af terræn, temperatur, vind m.v.
1645 mm
For: 130 / 60-13 Bag: 135-70-R12
340 kg (inkl. batteri)
150 kg
Skivebremse, for og bag
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