FRISIAN MOTORS:

mini-shovel Norbert FM-120

trendsetter in 100% elektrisch
aangedreven voer– en werktuigen

Highlights:

Frisian Motors is een assemblage fabrikant 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.










Elektrisch-Hydraulisch
Geen uitstoot van kwalijke gassen
Minder onderhoud
Minder geluid
24 PK aan vergelijkbaar vermogen
Tanken voor nog geen
€ 3,Subsidie mogelijkheden voor bedrijven
Multifunctionele werktuigen

DE GROENE WERKPAARDEN VOOR PROFESSIONALS
FM-120 Norbert technische specificaties
 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 1640mm

accessoires & techniek
FMA-120-0089
Lithium accupakket 140 AH,
met mogelijkheid tot snelladen
Meerprijs vanaf € 4550,-

 Trekkracht 2000 KG rollend gewicht, 750 daN
 Draaicirkel 3650 mm
 Hydrauliek olie, 21 L/min, bij 180 bar
 Snelheid 0-10 km per uur (traploos)
 Totale lengte: 2270 mm
 Breedte: 1170 mm

FMA-120-0069
Powerpack omvormer gebruik
220 volt randapparatuur op de
shovel tot 2000 watt.
Vanaf € 959,-

 Hoogte: 2100 mm

 Wielbasis: 1210 mm
 Gewicht accu: ±360 kg
 Oplaadtijd van 0-100%: 8 uren (230V/10A)
 Netto gewicht 1120 KG (incl. accu’s)
 Hellingen tot 20° uiterst krachtig

Digitale techniek
Touchscreen waterproof, volledig uitleesbaar en klant specifiek instelbaar

 12 maanden volledige garantie
 Verlengde garantie tot 3 jaar mogelijk
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

Catalogus prijs € 16.500,Lease vanaf € 298,- p/mnd

Uw dealer:

FRISIAN MOTORS BV
Leidijk 1b
9243 WH Bakkeveen
Januari 2018

www.frisianmotors.com
of bel 0512-767100

