Flex L3

FLEX L3

Spojením technologií baterií AGM a odbornými znalostmi v oblasti
lehkých i těžkých vozidel nabízí model Flex skvělou 100%
elektronickou verzi pro městské i příměstské využití/použití.
Flex ve vznětové nebo elektrické verzi (lehké čtyřkolové a těžké
čtyřkolové). Model Flex odveze 2 osoby s veškerým pohodlím pro
lokální dojezdovou vzdálenost. Technicky atraktivní elektromotor,
který je šetrný k životnímu prostředí, odpovídá očekáváním
uživatelům z hlediska ekologie a hospodárnosti.

Barevné rovedení:

Bílá, červená, šedá metalická

Rozměry, užitečné zatížení
(s výjimkou volitelného příslušenství valník, pickup a skříň)
Dlouhá verze L3
Délka
Šířka
Výška
Užitečné zatížení

3,36 m
1,46 m
1,79 m
200 až 600 Kg dle typu

Volby valníku a bočnic
Dlouhá verze L3

ELEKTRICKÁ VERZE
A VERZE SE
VZNĚTOVÝM MOTOREM

Verze L3
reﬂexní proužky, boční skříňky
a kryty kol jsou ve volitelné výbavě

2,3 m2

Plocha nákladního prostoru:
Rozměry nákladního prostoru:
Tři bočnice
Hydraulický zdvih
Zvýšené zamřížování valníku
Držáky nářadí
Sada krytů (pro požadované nástroje)

1651x 1531
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Možnosti otevírání zavazadlového prostoru skříně
Version longue L3
2,3 m3

Objem
Rozměry (v cm)
Skříň se zadním uzavřením
Skříň s pravou nebo levou roletou
Skříň s levou a pravou roletou
Skříň se zadním uzavřením + doprava nebo doleva
Skříň se zadním uzavřením + vpravo a vlevo

Flex L3 pick-up

162 x 146 x 110

(L x l x h)
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Příslušenství

Flex L3 valník s pevnými bočnicemi

Flex L3 valník se zadním čelem, pevnými
bočnicemi a držákem na nářadí

Flex L3 valník s hydraulickým sklápěním,
sklopné bočnice + síťové mřížky
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1. Zadní okno (není ve výbavě s nadstavbou skříně)
2. Tažné zařízení
3. Rádio s CD a dvěma reproduktory
4. Výstražný zvonek pro chodce
5. Výstražný maják
6. Světelná lišta
7. Topení typu Eberspacher
8. Výbava Elec: elektrické ovládání oken a centrální zamykání
9. Boční boxy
10. LED světla pro denní svícení
11. 12V zásuvka
12. Reﬂexní pásky
13. Kola z lehkých slitin 14 '' + pneumatiky (s výjimkou těžké čtyřkolky)
14. BOOST (Bsystém nápovědy při spuštění)
Hasicí přístroj práškový
Kola z lehkých slitin 13''

Speciální výbava na vyžádání

Flex L3 valník s hydraulickým sklápěním

Flex L3 valník s plachtou
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Flex L3 se skříní s rolovacími dveřmi (viz tabulka možností)

Další vybavení
Podvozek
Nadrozměrný nosník hliníkového šasi
Antikorozní podvozek s elektroforézním ošetřením
Odnímatelná ocelová přední a zadní konstrukce
Dvojité lichoběžníkové zavěsení
Vystužená kabina
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Pohodlí posádky
Přední zavěsení typu Mac Pherson
Nezávislé zadní zavěšení
Zadní zavěšení s oddělenou
hydraulikou
Vyvýšené ergonomické sedadlo řidiče
Optimalizovaná kabina
Mnoho odkládacích ploch v kabině
Velkorysá světlá výška

Dobrá vidilelnost z kabiny
Barevné podsvětlení tachometru
Široká škála příslušenství
Stabilita vozidla
Snížené těžiště
Nastavitelné pružiny dle nosnosti
4 kotoučové brzdy o průměru 220 mm
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