DE GROENE WERKPAARDEN
DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH

•
•
•
•
•

Standaard geleverd op kenteken
Achterwiel aandrijving
Snelheid 60 km/uur
Actieradius 60-80 km
Geen BPM, wegenbelasting
en bijtelling
• Tanken voor nog geen € 2,• Subsidie mogelijkheden

• Standaard geleverd op landbouw
kenteken
• Achterwiel aandrijving
• 4 of 6 persoons gebruik
• Snelheid 45 km/uur
• Actieradius 60-80 km
• Tanken voor nog geen € 2,• Subsidie mogelijkheden

• Standaard geleverd op landbouw
kenteken
• Schakelbare 4x4 en kruipversnelling
• Snelheid 70 km/uur
• Actieradius 50-70 km
• Stuurbekrachtiging
• Regeneratief remmen
• Subsidie mogelijkheden

TECHNISCHE GEGEVENS:

TECHNISCHE GEGEVENS:

TECHNISCHE GEGEVENS:
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Vermogen: 5-10 kW bij 72 Volt
Totale lengte: 2950 mm
Breedte: 1430 mm
Hoogte: 1780 mm
Wielbasis: 1910 mm
Massa totaal voertuig: 710 kg
(inclusief accu’s)

•
•
•
•
•
•

Vermogen: 5-10 kW bij 72 Volt
Totale lengte: 3760 mm
Breedte: 1430 mm
Hoogte: 1780 mm
Wielbasis: 2720 mm
Massa totaal voertuig: 880 kg
(inclusief accu’s)
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Vermogen: 15-32 kW bij 72 Volt
Totale lengte: 2950 mm
Breedte: 1430 mm
Hoogte: 1790 mm
Wielbasis: 1910 mm
Massa totaal voertuig: 801 kg
(inclusief accu’s)

•
•
•
•
•

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

TECHNISCHE GEGEVENS:
•
•
•
•

Vermogen 4 kW bij 48 volt
Standaard maaitijd 1 uur circa 3000m2
Breedte maaidek 110 cm zij-uitworp
Diep cyclische onderhoudsvrije accu’s
140 Ah
• Netto gewicht circa 390 kg (incl. accu’s)
• Hellingen tot 18°
• Toekomstig ook optioneel met
achteruitworp en professioneel
opvang systeem

FRISIAN MOTORS: TRENDSETTER IN
100% ELEKTRISCH RIJDEN EN WERKEN

Frisian Motors uit het friese Bakkeveen
fabriceert en assembleert elektrische
voer- en werktuigen voor particulier en
professioneel gebruik. Hiermee is Frisian
Motors de eerste fabrikant in Europa die
zich volledig richt op het ontwerpen en
produceren van 100% duurzame machines
in de agricultuur.

ELEKTRISCH IS GROEN EN GEEFT
MEER COMFORT

De voertuigen hebben naast de verbetering voor het milieu (minder CO2) vele
praktische voordelen. Minder lawaai,
geen roet of stank, geen rompslomp met

FRISIAN MOTORS BV
Leidijk 1b
9243 WH Bakkeveen
[t] 0512 767100

•
•
•
•

Elektrisch-hydraulisch
Knikbesturing
Vele werktuigen verkrijgbaar
Diep cyclische onderhoudsvrije
accu’s 200 Ah

TECHNISCHE GEGEVENS:

• Vermogen: 15-30 kW bij 72 volt
• Werktijd zonder werktuigen:
4 - 6 uren
• Werktijd met werktuigen:
2.5 - 4 uren
• Hefvermogen maximaal: 450 kg
• Hefhoogte: 1640 mm
• Trekkracht: 2000 kg rollend gewicht,
750 daN
• Netto gewicht: 1120 kg (incl. accu’s)

benzine, diesel en olie. Dat maakt ze
daardoor ook zeer geschikt voor gebruik
in afgesloten ruimtes of in aanwezigheid
bij dieren. Bovendien zijn de machines
nagenoeg onderhoudsvrij door minder bewegende componenten en het ontbreken
van de brandstofmotor, nooit meer een
lekke uitlaat of defecte bougies. Ze zijn
gemakkelijk te bedienen en te laden.
Je stopt de stekker in het stopcontact en
klaar: zo simpel kan het zijn.

BREED INZETBAAR EN BETAALBAAR

Frisian Motors heeft flink geïnvesteerd in
technisch ontwerp en functionaliteit van
elektrisch aangedreven voertuigen. Het
resultaat is dat de voertuigen qua mo-

[e] info@frisianmotors.com
[i] www.frisianmotors.com

gelijkheden, inzetbaarheid en aanschafprijs vergelijkbaar zijn met een diesel- of
benzine voertuig. Niets staat u nog in
de weg voortaan milieuvriendelijker uw
klussen te klaren. Ecologisch, economisch
en comfortabel.

