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AllTrec 4810T Redskapsbärare 
En professionell 100% eldriven lösning för emissionsfri grönyteskötsel

AllTrec redskapsbärare är allsidiga maskiner, som kan användas 
med en mängd olika redskap, vilket gör den perfekt till gräsklippning, 
ogräsbekämpning, sopning eller rengöring.

Den ger inga CO2-utsläpp och utmärDen ger inga CO2-utsläpp och utmärker sig med det minimala ljud 
som den genererar, den långa aktionsradien och de låga drifts- och 
underhållskostnaderna

Denna redskapsbärare är idealisk för miljövänlig skötsel av stora 
grönområden som sportanläggningar, stadsparker, omkring skolor 
och företag och på campingplatser, fritidsområden och nöjesparker. 



Kompakt

Med en bredd på 1120 mm kan 4810T användas på smala 
gräsmattor och i små gränder.

Manövrerbar

Med en inre vändcirkel på cirka 10 cm är 4810T 
extremt lättmanövrerad.

Termisk ogräsbekämpning

Med flera tillbehör

Unika funktioner



Borstning av ogräs

Används året runt

Blåsning av löv 

Klippning

Innovativ, högkvalitativ och underhållsvänlig



FPS Electric B.V.
 

Att ta ansvar för miljön är en viktig uppgift för många verksamheter, inklusive hos oss 
Nomaco Nordic. AllTrec redskabsbärare gör det möjligt att utföra viktigt skötselsarbete 
helt utan CO2 utsläpp och nästan utan oljud och vibrationer. Detta möjliggör utveckling av 
grönytorna utan negativ påverkan av miljön i stort. FPS Electric/AllTrec känner ett ansvar 
för att göför att göra det möjligt för proffs inom grönyteskötsel att kunna arbeta utan CO2 utsläpp, 
utan att behöve kompromissa med produktivitet, prestanda och kvalitet, samtidigt som 
användarvänligheten ökas markant. Dessutom med en klart förbättrad driftsekonomi.

FPS Electric producerar AllTrec. Med moderna teknologier, kontinuerlig innovation och med marknadens 
bästa komponenter produceras maskinerna och tillbehören med stor omsorg, hög kvalitet och med stort 
engagemang.
 
DistribuDistributör i Sverige:                          Din återförsäljare: 

Nomaco AB
Industrivägen 1
302 41 HALMSTAD
Tel: +46 35 15 26 70
info@nomaco.se
www.nomaco.se

  AllTrec 4810T
TEKNISKA SPECIFIKATIONER* 

  DRIVNING 
  Drivningstyp      100% Elektrisk 
  Drivsystem       Drivna framhjul
  Hastighet        20 km/t framåt 
                            10 km/t bakåt 
  BATTERI
  Maskinens spänning   48VDC 
  Batteriteknologi     LiFePO4
  Kapacitet        20 kWh / 30 kWh / 40 kWh 
  Laddning        3kW ombordladdare (6 - 12 tim)
              6kW laddare som tillval (3 - 6 tim)
    DIMENSION OCH VIKT
  Längd [L]        2280 mm
  Axelavstånd [W]    1500 mm
  Höjd [H]        2060 mm 
  Bredd [B]        1120 mm 
  Spårvidde [S]      1000 mm
  Platåhöjd [X]      1150 mm
    Tjänstevikt       975 kg (20 kWh)    
              1040 kg (30 kWh)    
              1105 kg (40 kWh)   
 
  *Se AllTrecs hemsida för mer specifikationer
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