FRISIAN MOTORS:

trendsetter in 100% elektrisch
aangedreven voer– en werktuigen
Frisian Motors is een nuchtere onderneming die de techniek
beheerst om praktische elektrisch aangedreven voer- en
werktuigen in Nederland te introduceren.
Daarbij is de missie van Frisian Motors dat deze voertuigen
een prijsniveau bezitten gelijkwaardig aan een brandstofmodel. Alleen op deze wijze is het voor iedereen mogelijk om te
werken aan een verbetering van het milieu en direct gebruik
te kunnen maken van de vele praktische voordelen van
elektrische voertuigen. Zo zijn ze stiller in gebruik en door
minder bewegende delen heeft u minder slijtage en dus
minder onderhoud. En uiteraard bespaart u flink op de
brandstofkosten en kunt u tanken wanneer en waar u maar
wilt. “Je stopt gewoon de stekker in het stopcontact” zo
simpel kan het zijn.

Rimmert FM-170 Zero turn
Highlights:








Zeer wendbaar
Minder onderhoud
Stil in gebruik
Geen uitstoot van
kwalijke gassen
Geen geknoei met olie
en benzine
16 PK aan vergelijkbaar vermogen
Tanken voor nog geen € 2,-

DE GROENE WERKPAARDEN VOOR PROFESSIONALS
FM-170 ZERO-TURN specificaties
 Vermogen 4 KW bij 48 volt
 Standaard maaitijd 1 uur circa 3000m2
 Breedte maaidek 110 cm zij-uitworp
 Snelheid 0-10 km per uur (traploos)
 Draaicirkel: ZERO TURN 180 graden
 Diep cyclische onderhoudsvrije accu’s 140 Ah
 Gewicht accu: ±120 kg
 Oplaadtijd van 0-100%: 8 uren (230V/10A)
 Netto gewicht circa 390 KG (incl. accu’s)
 Hellingen tot 18°
 Beveiligd tegen overbelasting, stoelcontact,

overspanning
 Toekomstig ook optioneel met achteruitworp en professioneel opvang systeem
 12 maanden volledige garantie op onderdelen, accu’s
en montage uren
 Verlengde garantie tot 3 jaar mogelijk

De Rimmert is standaard voorzien van een AGM-lood
accu en heeft een maaitijd van circa 1 uur en laadtijd
van 8 uren maximaal. Optioneel kunt u kiezen voor
een tweede AGM-lood wissel pakket om 2 uren te kunnen maaien. Lithium is optioneel leverbaar en wordt
modulair aangeboden per 1 uur maaitijd tot maximaal
3 uren continu gebruik. Ook Lithium kan als wissel
systeem worden ingezet, met snel-lader van 3 uren
kan men theoretisch een gehele dag door maaien.
Bedrijven kunnen gebruik maken van de Mia-Vamill
subsidie, echter dient de machine dan wel Lithium te
beschikken. De meerprijs voor Lithium 1 uur maaien
bedraagt € 2400,- extra op de standaard prijs.
De eerste nul-serie van 24 exemplaren zijn leverbaar
vanaf eind april en kan worden gereserveerd op basis
van voorverkoop. De klant krijgt een korting en het
eerste jaar extra ondersteuning en kosteloos onderhoud met eventueel modificaties op thuis locatie
uitgevoerd.

Catalogus prijs € 7.150,lease vanaf € 210,- p/mnd
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW
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