
JEDNODUŠE 
A BEZ KOMPROMISŮ!

Užitkové vozy pro skupinu ŘP AM (moped). Mikrododávky  
s elektrickým nebo vznětovým motorem.
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L3 Flex L3 valník
(Zobrazený model je vybaven Comfort packu
a LED světly v dodané výbavě)

Flex L3 s valníkem
(Model vybavený Comfort Packem)

Flex L3 sklápěcí valník
s hydraulickým válcem
(Model vybavený Comfort Packem)

Řada barevných  
provedení 

Dopřejte si komfort
l Rádio s CD
l Elektricky ovládaná okna
l centrální zamykání
l zásuvka 12V
l zadní okno
l odkládací plochy a úchyty  
 v interiéru 
l Ozdobné 13‘’ kryty kol

Nosnost
200kg

Užitná plocha 

2,3m2

Hliníkový sklápěcí valník  
soboustrannými vyklopitelnými 
bočnicemi. Kompatibilní se
všemi variantami L3.

Hliníková podlaha 
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Flex L3 dodávka
(Model vybavený Comfort Packem)

Flex L3 dodávka
(Model na obrázku je s Comfort Packem)

kapacita
2,3M3

Modulární zavazadlový prostor,
hliníková konstrukce,
zavírání závěsu na klíč
s hliníkovými lamelami
proti vloupání.

Řada  
barevných  
provedení 
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Přizpůsobte si svůj vůz!  
l Zvýšené mřížování
l Kit plachet
l v případě zadních rolety vlevo a vpravo
l boční boxy
l LED světla na denní svícení
l Parkovací senzory
l hliníková kola slitiny 14’’
 

Flex L3 skříňová dodávka
(Model s Comfort Packem)
+ Rolety vlevo a vpravo v dodávaném příslušenství

Flex L3 plochý valník 
(Model vybavený Comfort Packem)
Stupačky + mřížované bočnice v příslušenství
(Držák na nářadí)

Flex L3 plochý valník
(Model vybavený Comfort Packem)
+ Plachta v kitu dodávána jako příslušenství

Boční zavazadlový prostor 
Dodávané příslušenství

Kryty kol
Dodávané příslušenství



Technické  FLEX L3
Maximální rychlost 45 km/h
Počet sedadel 2
Motor Lombardini Progress ACT
Typ Dieselový dvouválec, 4-taktní
Blok motoru Hliník, vačkové hřídele 
Max výkon kW 4 KW při 3000 ot/min
Objem válce 500 cc
Vrtání x zdvih 72 mm x 62 mm
Max kroutící moment 17,0 Nm při 1700 tot/min
Max otáčky 3000 ot/min
Typ pohonu Nepřímé vstřikování čerpadlem
Chlazení Kapalinou
Převodovka Automatická, variátor  
Volič jízdy Dual Drive,  pohyb vpřed/vzad 
Baterie 12 voltů - 40 Ah - 320 A
Alternátor 55 A - 480 W

Distributor:

Ligier Czech and Slovak Republic, Pražská 160, Jílové u Prahy. tel.: +420 773 229 661, www.ligier.cz, info@ligier.cz 

Microcar Flex je ve verzi 
lehké čtyřkolky  (4kW) 
určený k řízení pro skupinu 
řidičské oprávnění  AM 
(moped) od 15 let věku 
řidiče.  
Více info na www.ligier.cz

Ničeho se nebojí!
Flex je zkonstruovaná, aby držela .. a vydržela  
Vyšší světlá výška
Hliníkový  nosník podvozku
Antikorozní rám s kataforézní úpravou 
Odmontovatelná přední a zadní ocelová konstrukce 
Lichoběžníková náprava
Vyztužená jízdní kabina
Přední zavěšení MacPherson
nezávislé zadní zavěšení
Zadní zavěšení s hydraulickými odloučil

Jemná diplomacie!
Celkové zvukové zapouzdření motoru
Dvojitá kapotáž
Optimální přístup k mechanickým dílům
Tlumení vibrací motoru
Panoramatický výhled

Mějte jistotu!
Flex myslí na všechno pro Vaši bezpečnou práci
Snížené těžiště
Nastavitelné pružiny v závislosti na zatížení vozidla 
4 kotoučové brzdy o průměru 220 mm

Rozměry FLEX L3

Délka 3,35 m 
Šířka 1,46 m
Výška 1,80 m
Nosnost 200 kg

Řada FLEX L3 

FLEX L3 Pick-up Barevná provedení:
Bílá

Červená Toledo
Šedá metalíza

FLEX L3 Nákladní
FLEX L3 Sklápěcí
FLEX L3 Dodávka

Balíček Komfort
je k dispozici
pro všechny verze

l	Rádio CD 2 HP
l	Elektrické ovládání oken
l	Centrální zamykání
l	Zásuvka 12V
l	Zadní okna (mimo vezi dodávky)
l	Vnitřní madla
l	Kryty kol 13’’


