Fabrikant voor slim elektrisch rijden en werken

LEFFERT FM-50
De Leffert FM-50 is het werkpaard voor uw werkzaamheden. Dit voertuig redt zich op elk type
terrein en kan vanuit stilstand een hellingshoek van 20% overmeesteren. De elektrische
transporter wordt geleverd met een actieradius van 60-80 km, afhankelijk van de rijomstandigheden.
De FM-50 maakt gebruik van de nieuwste wisselstroomtechniek (AC) en een externe acculader
op het lichtnet. Oftewel je doet de stekker in het stopcontact, zo makkelijk kan het zijn. Het
accupakket laadt op binnen ± acht uur (vier uur is optioneel). Het voertuig wordt standaard
geleverd met onderhoudsvrije AGM-accutechniek. Een zeer betrouwbare accu en voor 99%
recyclebaar! Daarnaast kunnen wij de FM-50 leveren met een Lithium accupakket. Deze
nieuwe generatie accu’s zijn nog krachtiger, betrouwbaarder, lichter en laden nog sneller op!
Bij elke Leffert krijgt u een gratis nul-beurt welke bij 400-500 km wordt uitgevoerd, deze kunt
u aanvragen bij Frisian Motors. Daarna dient de Leffert bij elke 3000 km of jaarlijks een
onderhoudsbeurt te krijgen, dit wordt uitgevoerd door Frisian Motors of een bevoegde dealer.
Onze producten beschikken standaard over een 12 maanden uitgebreide garantie. Deze garantie geldt voor de onderdelen en reparatie-uren, de onderdelen worden meestal niet gerepareerd maar vervangen voor een nieuw exemplaar. De garantie en service vindt plaats vanaf
onze standplaats te Bakkeveen, eventueel kunnen wij voorzien in een haal – en brengservice
tegen acceptabele tarieven. De Leffert heeft standaard een L7 kenteken. U hoeft alleen het
voertuig nog aan te melden bij een postkantoor of online, dit gaat hetzelfde als voor een auto.
Indien u de Leffert gebruikt voor land- of bosbouw kan Frisian Motors voor een landbouw
keuring zorgen.
Naast een Leffert kopen kunt u er ook één leasen. Zo is leasen bij ons ook een financieringsoptie die wij aanbieden. Daarnaast kunnen wij ook een verzekering voor de Leffert aanbieden.
Interesse? Neem dan contact op met Frisian Motors.
In de meeste gevallen kunnen wij het voertuig aanpassen aan uw wensen en behoeftes!
Wij kunnen het voertuig op meerdere manieren modificeren en hebben een uitgebreide
accessoires lijst. Denk hierbij aan andere banden, verlengde laadbak of een gesloten cabine.

Technische specificaties:

Standaard specificaties:

• Vermogen: 5-10 kw bij 72 volt

• Diep cyclische onderhoudsvrije accu’s
• Aantal zitplaatsen: 2

• Laadvermogen totaal: 340 kg

• Open cabine

• Gewicht accu’s: ± 300 kg
• Gewicht totaal voertuig: 710 kg (inclusief accu’s)
• Voertuig afmetingen (L x B x H): 2950 x 1430 x 1780 mm
• Wielbasis afmeting: 1910 mm

• Rondom halogeen verlichting
• Polycarbonaat kunststof voorruit
• Veiligheidsgordels
• Spiegels binnen en buiten
• Kuipstoelen

• Draaicirkel: 3,9 m
• Bereik: circa 60-80 km, getest bereik in Nederland
79 km (afhankelijk van rijomstandigheden)
• Snelheid: 55 km/uur
• Acceleratie: 0-30 km/h 5,1 sec., 0-55 km/h 12 sec.
• Maximale hellingshoek: 20% vanuit stilstand

• 4 schijfremmen
• 12 volt accessoires aansluiting

Optionele accessoires:
• Lithium accu’s (subsidiemogelijkheden)
• Glazen vooruit met ruitenwissers

• Geen BPM, wegenbelasting en bijtelling

• Polycarbonaat kunststof achterruit

• Te berijden met rijbewijs B

• Lier voorkant
• Deuren set
• Trekhaak
• Verlengde laadbak, achterbankje of gesloten laadbak.
• Grote spiegels
• Kachel
• en nog veel meer...

Mogelijke accessoires:

Leffert glazen voorruit met ruitenwisser

Leffert achterruit

Leffert kachel/elektrisch ontwasemer

Onze andere producten:

Leffert FM-40

Leffert FM-80
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