Werk
heeft
nooit
zo goed
gevoeld

100% elektrisch
Toegestaan op de weg
Laadcapaciteit tot 800 kg
Ruime keuze in opties
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Scoor punten met de
mensen achter het bureau
én achter het stuur
Plezier is praktisch
De compacte Garia Utility
voertuigen zijn 100% elektrisch
en ontworpen om werknemers
de meest prettige werkomstandigheden te geven in
het werkveld. Vrolijke en
tevreden werknemers zijn
immers de meest efficiënte en
productieve werknemers.
Met Garia Utility heeft u de
meest ruimtelijke en
ergonomische cabine op de
markt. Het beste zicht voor de
bestuurder, makkelijk in en
uitstappen en wendbaar in
smalle ruimtes. Kortom: een
sublieme en soepele rijervaring.
Wat wilt u nog meer?
Alles om het werk goed te
kunnen doen is binnen handbereik. Praktisch toch?

Plezier is kwaliteit
Vertel de wereld dat uw bedrijf
staat voor kwaliteit.
Scandinavisch vakmanschap
laten de Garia Utility
voertuigen opvallen door hun
uiterlijk en prestaties.
Ieder voertuig is ontworpen en
gebouwd in Denemarken, met
de beste onderdelen en door
de meest ervaren mensen.
Geen uitdaging is te groot en
geen detail te klein. Elke dag
hebben we te maken met de
behoeftes van werk op
wisselende locaties. Dan maakt
kwalitatief vervoer het werk
een stuk makkelijker.
Ben dan ook niet verbaasd als
deze kwaliteit terugkomt in het
werkplezier van werknemers.

Plezier is gemoedsrust
Verwacht betrouwbaarheid en
duurzaamheid van het voertuig
én van het team daarachter.
Sinds 2015 worden de Garia
Utility voertuigen in heel
Europa gebruikt bij onder
andere logistieke bedrijven,
vakantieparken, gemeentes
en tal van andere bedrijven en
organisaties.
In tegenstelling tot de
concurrentie zijn de voertuigen
getest op crashes en volledig
veilig bewezen. Bovendien kunt
u erop vertrouwen dat de
voertuigen verantwoord zijn
voor het milieu én uw financiën.
Aangezien ieder voertuig
geconfigureerd kan worden
naar uw wensen, bent u er
zeker van dat ze voldoen aan de
behoeften van vandaag en die
van de toekomst!
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Bereik: tot 200 km
Snelheid: tot 55 km/h
Laadcapaciteit: tot 800 kg
Elektrisch? Natuurlijk!

TOEGESTAAN
OP DE WEG

DRAAICIRKEL
VAN 3.9 M

GETEST OP CRASHES
EN VEILIGHEID

DIVERSE
ACCU-OPTIES

PAST DOOR
SMALLE RUIMTES

WWW.KRAAKMAN.COM
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Elektrisch voelt goed.
Ziet er goed uit. Is goed.

Het is verstandig van u om een
elektrisch voertuig te overwegen. U bent zelf natuurlijk al
overtuigd, maar mogelijk moet
u ook andere overtuigen?
We noemen een aantal redenen
waarom organisaties wereldwijd investeren in elektrische
voertuigen (EV) in plaats van
alternatieven op fossiele
brandstof.
Met een voertuig van Garia
Utility….
Help je de aarde
Voorkom schadelijke
uitstoot, maak de lucht
schoner en veiliger voor
iedereen en verminder je je
ecologische voetafdruk. Elektrische voertuigen gebruiken
energie immers efficienter dan
voertuigen met verbrandingsmotoren.

Bespaar je geld
Op de lange termijn bent u
minder geld kwijt aan operationele kosten en onderhoud.
Voorkom betrouwbaarheidsproblemen en
motorslijtage van het vaak
stoppen en wegrijden.
Bovendien bieden de meeste
Europese landen mogelijkheden voor het aanvragen van
subsidies op de aanschaf van
elektrische voertuigen.
Sluit je risico’s uit
Met een EV ben je voorbereid
op je toekomstige werkzaamheden. Je voldoet niet alleen
aan de eisen van de Europese
klimaatdoelstellingen, maar ook
aan de regelgeving die vandaag
de dag en in de toekomst
gelden op het gebied van
duurzaamheid.

Creëer je goodwill
Geef een waardevol signaal af
met een elektrisch voertuig. Je
onderneemt maatschappelijk
verantwoord en je verkleint
de afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen. Zowel binnen
als buiten is stil werken de
standaard, op elk moment van
de dag. Zonder uitlaatgassen
worden ziektes en irritaties
aan de luchtwegen voorkomen.
Maak je het leven makkelijker
Met een elektrisch voertuig
heb je vrijwel overal toegang
zonder verkeersopstoppingen.
Het verversen van olie en
brandstoffen behoort tot het
verleden met een EV.
Verbeter je
werkomstandigheden
Je biedt een gezondere
werkplek en het werk wordt
efficiënter en met nog meer
plezier beleeft.

5

100%
ELEKTRISCH

Ongeacht de temperatuur of
het weer: de 100% elektrische
motor in de Garia Utility
voertuigen is ontwikkeld om te
presteren.

WWW.KRAAKMAN.COM
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3 modellen.
Ontelbare
manieren om blij
van te worden.
De Garia Utility Park is
geschikt voor vrijwel elke
toepassing in voetgangersgebied, autovrije zones en
kampeergebieden.
De Garia Utility City brengt
u verder in drukke en smalle
straten op elk moment van
de dag (en nacht met de L7e
klasse).
Met de Garia Utility Urban
komt u waar u maar wilt, ook op
hoge snelheid (N1 klasse).
Alle modellen zijn natuurlijk
emissie loos en wendbaar in

smalle ruimtes, waardoor ze
zowel binnen als buiten
inzetbaar zijn.
Ieder model is te configureren
en aan te passen met de opties
en accessoires die het beste
passen bij uw wensen. Er zijn
namelijk honderden
verschillende configuraties
mogelijk.
Weet u niet waar u moet
beginnen? Uw Garia Utility
dealer helpt u graag met het
maken van de beste keuzes.
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Publieke sector
Toepassingen: gemeentes, ziekenhuizen,
scholen, parken en openbare ruimte.
De weg naar groen is geopend. Druk daarom
uw stempel in de publieke sector met een EV
van Garia Utility.

• Werk stil op elk moment van de dag (en
nacht)
• Beweeg en parkeer in smalle doorgangen,
mensenmassa’s, wegafzettingen en
fietspaden zonder iemand te hinderen
• Stap gemakkelijk in en uit het voertuig
• Geef een veilig en verantwoord signaal af
naar de omgeving
Beste keuze: ieder model!

Facilitair
Toepassingen: industrieterreinen, hotels,
resorts en evenementen.
Zowel binnen als buiten brengen de EV’s van
Garia Utility uw goederen waar u maar wilt.

• Vergroot het gemak en productiviteit met
emissieloze voertuigen die praktisch overal
van pas komen
• De motor is gewend aan korte afstanden en
het stop-and-go startprincipe
• Rijd direct naar de opslag of fabrieksgebouw zonder uw lading over te laden
• Geef een groen en stil signaal af dat luidkeels wordt ontvangen
Beste keuze: ieder model!

Vrije tijd & buitenleven
Toepassingen: dierentuinen, pretparken,
campings en vakantieparken, golfbanen,
paardensport, bos- en landbouw
Niemand wil gestoord worden wanneer er
ontspannen wordt in het buitengebied.

• Laag geluidsniveau maar een hoog
duurzaamheidsniveau
• Werk makkelijk, effectief en rustig in
besloten ruimtes
• Draag bij aan de aantrekkelijkheid van ‘een
dag je weg’
• Houd werknemers blij en laat ze gasten
begroeten met een lach
Beste keuze: Park of City model!

Last-mile bezorging
Toepassingen: post- en pakketbezorging,
drogisterijen, apotheken, afhaalmaaltijden en
andere bezorgdiensten
Met meer bezorgingen, minder ruimte in het
verkeer en de behoefte aan schonere lucht
zult u opvallen met uw transportkeuze voor
een EV.

• Voldoet aan emissienormen in stedelijk
gebied en voorkomt lokale heffingen zoals
tolbetalingen
• Rijd door smalle straten zonder filevorming
en parkeerproblemen
• Bezorg producten en diensten snel en stil
• Laat zichtbaar uw bijdrage aan een
schonere omgeving zien
Beste keuze: City of Urban model!

WWW.KRAAKMAN.COM
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Ideaal voor
Publieke sector
Facilitaire dienst
Vrije tijd & buitenleven

Garia Utility Park
Voer praktisch elke taak uit in het buitengebied,
autovrije zone of kampeeromgevingen
Al vindt het werk veel buiten
plaats, betekent het niet dat er
ingeleverd hoeft te worden op
rijervaring.
Dit instapmodel is CE-gekeurd
en daarmee ideaal voor parken,
resorts en industriële gebieden
of andere plekken waar mensen
en goederen op eigen terrein
vervoerd worden. De Garia
Utility Park wordt niet
toegelaten op de openbare
weg.

passen met opties, zodat deze
aan uw wensen voldoet. Van
laadvloerlengte tot aan cabinegrootte: er is veel mogelijk om
uw voertuig samen te stellen.
Voor ieder landschap
De motor heeft een hoog
koppel, waarmee u in
combinatie met de gras of
allround terreinbanden
praktisch op elk landschap of
ondergrond kunt komen.

De elektrische aandrijving
maakt het mogelijk om de Garia
Utility Park zowel binnen als
buiten te gebruiken zonder
iemand te storen. De
standaarduitvoering is aan te

TOP SNELHEID
30 KM/U

LAADCAPACITEIT
TOT 800 KG

BINNEN & BUITEN
GEBRUIK

DRAAICIRKEL
VAN 3.9 M

PAST DOOR
SMALLE RUIMTES

AANGEPASTE
CONFIGURATIES
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Ideaal voor
Publieke sector
Facilitaire dienst
Vrije tijd & buitenleven
Last-mile bezorging

Garia Utility City
Geschikt voor smalle en drukke straten op
elk moment van de dag of nacht (klasse L7E)
Dit is zoals een goede werkdag
voelt. De Garia Utility City navigeert vlekkeloos doordrukke en
smalle straten. Klein, wendbaar
en snelle acceleratie: de Garia
Utility City gaat soepel door de
stad.
Parkeer zonder het verkeer te
blokkeren, stap makkelijk in en
uit, veilig en ergonomisch met
dank aan de scharnierdeuren
en transparante cabine. Een
fluisterstille elektrische
aandrijving zorgt ervoor dat
niemand gestoord wordt.

TOP SNELHEID
45 KM/U

TOEGESTAAN
OP DE WEG

BEREIK
TOT 200 KM

LAADCAPACITEIT
TOT 800 KG

De goedgekeurde bestseller
voor op de weg
Met EU typegoedkeuring is
de Garia Utility City op alle
wegen in de Europese Unie
toegestaan.
Standaard is dit voertuig
uitgerust met 3-punts gordel, vertelbare zijspiegels en
E-gemarkeerde koplampen en
achterlichten. Stel uw voertuig samen, zodat deze aan uw
wensen voldoet met een grote
keuze aan opties, accessoires
en accu mogelijkheden.

PAST DOOR
SMALLE RUIMTES

AANGEPASTE
CONFIGURATIES

WWW.KRAAKMAN.COM
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Ideaal voor
Publieke sector
Facilitaire dienst
Last-mile bezorging

Garia Utility Urban
Ga snel waar u heen wilt
(Klasse N1 – subsidies mogelijk)
Er is niet wat u tegenhoudt!
Met een topsnelheid van 55
km/u, superieure besturing en
een snelle acceleratie gaat de
Garia Utility Urban mee met
het verkeer. Met een breedte
van 1365 mm, is parkeren
makkelijk op drukke straten en
wordt vervoer in binnensteden
of last-mile bezorging ideaal.
Veilig, efficient en slim
Stap de ruime en cabine
makkelijk in en uit met de
transparante scharnierdeuren. Ongeacht het moment
op de dag zult u niemand
storen. En andersom ook niet
dankzij de goede
veiligheidsvoorzieningen zoals
automatische
deurvergrendeling en een

TOP SNELHEID
55 KM/U

AVAS alarmsysteem.
De Garia Utility Urban is
toegestaan op wegen in de
Europese Unie en bovendien
getest op crashes volgens de
Europese standaarden. Pas
het voortuig precies aan zoals
u wilt.
Komt u in aanmerking voor
subsidie?
In diverse Europese landen zijn
N1 klasse voertuigen aangemerkt om gesubsidieerd te
worden. Uw lokale dealer kan
u meer vertellen over wat er
mogelijk is om te besparen op
uw investering.

TOEGESTAAN
OP DE WEG

BEREIK
TOT 200 KM

SUBSIDIE
MOGELIJKHEDEN

GETEST OP CRASHES
EN VEILIGHEID

LAADCAPACITEIT
TOT 800 KG
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Zie de overeenkomsten voordat
u opties kiest
STANDAARD PARK MODEL
Toestemming op de weg

Nee

Koplampen

Standaard

Maximale snelheid

30 km/u

Geintegreerde lader

Standaard

Bereik

tot 200 km*

Hydraulische remmen

Standaard

Laadcapaciteit

tot 800 kg

Automatische parkeerrem

Standaard

48 volt

6 x 8 volt

Zitbank

Standaard

Standaard accu

T875 (loodzuur)

Omgekeerde zoemer

Standaard

Draaicirkel

3.9 meter

STANDAARD CITY MODEL
Toestemming op de weg

Ja, L7e

Hydraulische remmen

Standaard

Maximale snelheid

tot 45 km/u

Automatische parkeerrem

Standaard

Bereik

tot 200 km*

Zitbank

Standaard

Laadcapaciteit

Up to 800 kg

Verwarmde voorruit

Standaard

48 volt

8 x 6 volt

Ruitenwissers

Standaard

Standaard accu

T145 (loodzuur)

Snelheidsmeter

Standaard

Draaicirkel

3.9 meter

Zijspiegels

Standaard

Verlichtingspakket

Standaard

Veiligheidsgordels

Standaard

Geintegreerde lader

Standaard

STANDAARD URBAN MODEL
Toestemming op de weg

Ja, N1

2 losse stoelen, verstelbaar

Standaard

Maximale snelheid

55 km/u

Verwarmde voorruit

Standaard

Bereik

tot 200 km*

Ruitenwissers

Standaard

Laadcapaciteit

tot 800 kg

Snelheidsmeter

Standaard

48 volt

200 Ah

Zijspiegels

Standaard

Standaard accu

Lithium 200 Ah

Mistlampen, achter

Standaard

Draaicirkel

3.9 meter

Deuren

Standaard

Verlichtingspakket

Standaard

Veiligheidsgordels

Standaard

Geintegreerde lader

Standaard

Standaard

Hydraulische remmen

Standaard

Deursensoren &
elektronische sloten

Automatische parkeerrem

Standaard

AVAS Systeem

Standaard

* Extreem gebruik - alleen beschikbaar op verzoek.

WWW.KRAAKMAN.COM
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Een voorproefje
waar u naar uit
kunt kijken

Ruimte om je best te doen
De ruimste cabine op de markt,
met veel comfort,
ongeëvenaarde hoofd- en
beenruimte, uitstekend zicht en
makkelijk in- en uitstappen.
Alles is er op ingericht om de
chauffeur en passagier zoveel
mogelijk efficiëntie te bieden.

Beschermt je waardevolle
spullen
De afsluitbare kofferbak aan
de voorzijde biedt een veilige
opslagruimte. Bovendien geeft
deze toegang tot de
zekeringenkast en andere
technische componenten.

Het gevoel van een
high-end auto
Strek je benen en geniet van
het hoogwaardige en zachte
gevoel van de pedalen. De
cabine dempt het geluid van
buiten. Lage trillingen en
superieure vering zorgen voor
een prettige rit.
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Veiligheid wordt ondersteund
Stel de zijspiegels eenvoudig af
van binnenuit. De volledig doorzichtige cabine geeft perfect
zicht op het verkeer dat zich
voor en rondom het voertuig
begeeft.
Veel opbergruimte
Heeft u iets koels nodig op een
warme dag? Kies dan voor de
optionele koelkast of geniet van
de ruime opbergruimte in het
dashboard, waarmee elk type
voertuig standaard is
uitgevoerd.

Makkelijke en efficiënt
in- en uitstappen
De scharnierdeuren gaan wijd
open, waardoor in- en uitstappen erg makkelijk wordt
gemaakt.

WWW.KRAAKMAN.COM
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Handig opladen
De ingebouwde Delta-Q oplader
maakt het mogelijk om overal
op te laten met een standaard
stopcontact.
De oplaadtijd is afhankelijk van
het gekozen accu type.

Past overal waar u wilt gaan
Met een breedte van slechts
1365 millimeter past ieder
mo-del door smalle straten,
slingerende paden en langs
obstakels. Parkeren geeft
nergens problemen en het
verkeer wordt niet opgehouden.

Ergonomisch en efficiënt
De bediening van het voertuig
zijn ergonomisch en logisch
geplaatst. Bovendien is het
dashboard gemakkelijk schoon
te maken.

Duurzaam gebouwd
Het gegalvaniseerde stalen
frame is niet te buigen en
biedt een stabiliteit en veiligheid. Bovendien wordt met het
gegalvaniseerde frame corrosie
voorkomen..
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Veiligheid voorop
Zodra het voertuig in beweging
komt, sluiten de deuren
automatisch.

WWW.KRAAKMAN.COM
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Kies de ideale accu
voor uw toepassing
De keuze bestaat uit lithiumen loodzuur accu. De lithium
accu technologie is het beste,
maar loodzuur accu’s zijn
goedkoper en kunnen beter
tegen onregelmatig gebruik.
Beide type accu’s stoten geen
vervuiling uit. Laat het ons
we-ten als u vragen heeft!

Loodzuur: kosten efficiënt
voor onregelmatig gebruik
Loodzuur accu’s zijn gemaakt
met lood en bevatten
zwavelzuur. Indien u het
voertuig onregelmatig of voor
korte afstanden gaat
gebruiken, dan is een loodzuur
accu de beste keuze.
Kies uit twee loodzuur accu
typen: de standaard of de
heavy-duty voor verbeterde
prestaties en bereik.
Beide accu’s hebben maar één
vulpunt voor snelheid en gemak.

Lithium: lange levensduur en
hoge laadcapaciteit
Lithium accu’s zijn lichter dan
loodzuur, hebben een hoger
laadvermogen maar vraagt om
een hogere investering.
Er kan gekozen worden uit vijf
lithium accu’s. Een lithium accu
hoeft minder vaak vervangen te
worden, heeft een hogere
efficiëntie en belastbaarheid
door een lager gewicht ten
opzichte van een lithium accu.
Dit kan op de langere termijn
leiden tot lagere
eigendomskosten.

Elke lithiumaccu wordt geleverd
met 3 jaar garantie op de
capaciteit. De grootste lithium
accu geeft een bereik van 200
kilometer.
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Lithium

Loodzuur

LEAD ACID OR LITHIUM?

LOODZUUR

Lagere investering vooraf

x

Geschikt voor onregelmatig gebruik

x

LITHIUM

Gebruikt volledige accu capaciteit

x

Hoge efficiëntie

x

Lange levensduur

x

Uitgebreide garantie

x

Hoge laadcapiciteit

x

Laag gewicht

x

LOODZUUR

BEREIK

GEWICHT

LAADTIJD

6 x 8V T875 - standaard uitvoering WLTP*

40 km

177 kg

6-8 uur

8 x 6V T145 - zware uitvoering WLTP

60 km

274 kg

8 uur

BEREIK

GEWICHT

LAADTIJD

KWH OM OP TE
LADEN

120 Ah / 6.1 kWh

55 km

62 kg

6 uur

6.1 kWh

180 Ah / 9.2 kWh WLTP

75 km

94 kg

6-7 uur

9.2 kWh

200 Ah / 10.2 kWh WLTP

85 km

131 kg

6-8 uur

10.2 kWh

240 Ah / 12.2 kWh WLTP

100 km

125 kg

7-9 uur

12.2 kWh

420 Ah / 21.4 kWh*

200 km

244 kg

10+ uur

21.4 kWh

* Standaard uitvoering T875 zijn niet beschikbaar op City of Urban modellen.

LITHIUM

* Extreem zware uitvoering alleen beschikbaar op aanvraag

WWW.KRAAKMAN.COM
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Configureer
uw voertuig

Kies uit mee dan 100 verschillende configuraties, opties en
accessoires om het voertuig
samen te stellen dat aan uw

DIMENSIONS

wensen voldoet. Alle
modellen zijn verkrijgbaar met
een tweezits-cabine en een
kort of verlengd chassis.

KORT CHASSIS

VERLENGD CHASSIS

Breedte zonder zijspiegels

1365 mm

1365 mm

Breedte met zijspiegels

1731 mm

1731 mm

Lengte

3225 mm

3584 mm

Hoogte

1865 mm

1865 mm

Kale chassis hoogte

633 mm

633 mm

Bodemvrijheid

230 mm

230 mm

Wielbasis

2117 mm

2731 mm

3.9 m

4.6 m

KORT CHASSIS

VERLENGD CHASSIS

Standaard

Standaard

Korte laadbak L 1258 x B 1215 x H 300 mm

Optie

-

Lange laadbak L 1618 x B 1215 x H 300 mm

Optie

Optie

-

Optie

Elektrisch kantelbare laadbak

Optie

Optie

Gaas kooi voor korte laadbak L 1258 x W 1215 x H 1038 mm

Optie

-

Gaas kooi voor lange laadbak L 1618 x W 1215 x H 1038 mm

Optie

Optie

-

Optie

Gaas bescherming achterruit

Optie

Optie

1..4 m3 dichte laadbox

Optie

-

2.1 m3 dichte laadbox

Optie

Optie

2.8 m3 dichte laadbox

-

Optie

4.1 m3 dichte laadbox

-

Optie

4.5 m3 dichte laadbox

-

Optie

Draaicirkel

CONFIGUREER DE LAADBAK
Chassis

Verlengde laadbak L 2120 x B 1215 x H 300 mm

Gaas kooi voor verlengde laadbak L 2120 x W 1215 x H 1038 mm
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Configureer de laadbak
Kort chassis

Korte laadbak met verwijderbare
zijschotten

Gaas kooi voor korte laadklep

1.4 m3 dichte laadbox

Lange laadbak met verwijderbare
zijschotten

Gaas kooi voor lange laadklep

2.1 m3 dichte laadbox

Lange laadbak met verwijderbare
zijschotten

Gaas kooi voor lange laadklep

2.1 m3 of 2.8 m3 dichte laadbox

Verlengde laadbak met
verwijderbare zijschotten

Gaas kooi voor verlengde laadklep

4.1 m3 or 4.5 m3 dichte laadbox

Configureer de laadbak
Verlengd chassis

WWW.KRAAKMAN.COM
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Kies de
accessoires die voor
u van pas komen
KLEUREN

PARK MODEL

CITY MODEL

URBAN MODEL

Standaard

Standaard

Standaard

Blauw

Optie

Optie

Optie

Grijs

Optie

Optie

Optie

Oranje

Optie

Optie

Optie

Aangepaste kleur

Optie

Optie

Optie

Aangepaste sticker

Optie

Optie

Optie

-

Standaard

Standaard

Standard

-

-

Premiumcluster (snelheidsmeter en accu indicator)

Optie

Standaard

Standaard

Waarschuwingsdriehoek achterzijde

Optie

-

-

Claxon

Optie

Standaard

Standaard

Spiegelpakket (verstelbare zijspiegels)

Optie

Standaard

Standaard

Ruitenwisser/sproeier voorruit

Optie

Standard

Standaard

Achterlicht pakket (richtingaanwijzers & achteruitrijdverlichting)

Optie

Standaard

Standaard

Verwarmde voorruit

Optie

Standaard

Standaard

Standaard

-

-

8 x 6V HD accu pakket T145

Optie

Standaard

-

Lithium 120 Ah / 6.1 kWh

Optie

-

-

Lithium 180 Ah / 9.2 kWh

Optie

Optie

-

Lithium 200 Ah / 10.2 kWh

-

-

Standaard

Lithium 240 Ah / 12.2 kWh

Optie

Optie

-

Lithium 420 Ah / 21.4 kWh*

Optie

Optie

-

Standaard

Standaard

-

Standaard

Standaard

-

Optie

Optie

Standaard

Wit

ALGEMENE UITRUSTING
3-punts veiligheidsgordels
Basiscluster (accu indicator)

ACCU’S
6 x 8V accu pakket T875

Éénpunts vulsysteem (alleen voor loodzuur)

TRACTIE MOTOREN
3 kW
8 kW (alleen bij accu-upgrade)
* Alleen verkrijgbaar op speciaal verzoek
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COMFORT UITRUSTING

PARK MODEL

CITY MODEL

URBAN MODEL

Afsluitbare cabinedeur, achter scharnierend

Optie

Optie

Standaard

Gesplitste deuren (alleen rechts)

Optie

Optie

-

Cabineverwarming met thermostaat (elektrisch of
diesel)

Optie

Optie

Optie

Koelkast (ingebouwd in dashboard

Optie

Optie

Optie

Cabine upgrade (zonneklep, 12V stopcontact,
binnenverlichting)

Optie

Optie

Standaard

Radio met USB (alleen verkrijgbaar met cabine upgrade)

Optie

Optie

Optie

Lederen stuur

Optie

Optie

-

Stuurbekrachtiging

Optie

Optie

Optie

2 individuele stoelen, verstelbaar

Optie

Optie

Standaard

Bankzit

Standaard

Standaard

-

Automatische parkeerrem

Standaard

Standaard

Standaard

Op stuurkolom gemonteerde richtingselector

Standaard

Standaard

Standaard

Ingebouwde oplader

Standaard

Standaard

Standaard

Koplampen

Standaard

Standaard

Standaard

Bekerhouder

Standaard

Standaard

Standaard

Opbergvakken in dashboard

Standaard

Standaard

Standaard

Veiligheidsgrepen en jashaken

Standaard

Standaard

Standaard

Trekhaak met aanhangerverlichting koppeling

Optie

Optie

Optie

Snelheidsschakelaar

Optie

Optie

Optie

Achteruitrijdcamera

Optie

Optie

Optie

Stuur rechts

Optie

Optie

Optie

Op het dak gemonteerde zwaalichten / knipperlichten

Optie

Optie

Optie

Standaard

Optie

Optie

L7E homologatie

-

Standaard

-

N1 homologatie

-

-

Standaard

Optie

Optie

Optie

Borstelbescherming

Optie

Optie

-

Zijberscherming

Optie

Optie

Optie

ATEX Zone 1&2 beschikbaar

Optie

Optie

Optie

AANVULLENDE UITRUSTING

Omgekeerde zoemer

All-terrain banden*

LICHAAMSBESCHERMING /
BRANDBESCHERMING

* Geen homologatie

WWW.KRAAKMAN.COM
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Algemene
specificaties

PRESTATIES

PARK MODEL

CITY MODEL

URBAN MODEL

3 kW / 4 Pk

3 kW / 4 Pk

-

Piekvermogen

11 kW / 15 Pk

11 kW / 15 Pk

-

Zware motor continu vermogen (S2=60min.)

8 kW / 20 Pk

8 kW / 20 Pk

8 kW / 20 Pk

Piekvermogen zware motor

8 kW / 20 Pk

8 kW / 20 Pk

8 kW / 20 Pk

Motorregeling

Curtis 350 A

Curtis 350 A

Curtis 350 A

Trojan T875 6 x 8V

Trojan T145 8 x 6V

Lithium 200 Ah

145 Ah

215 Ah

-

Gegalvaniseerd

Gegalvaniseerd

Gegalvaniseerd

Schijven / Trommels

Schijven / Trommels

Schijven / Trommels

165 / 70 R13 C 88

165 / 70 R13 C 88

165 / 70 R13 C 88

30 km/u

45 km/u

55 km/u

40 km

-

-

Bereik WLTP 8 x 6V HD accu pakket T145

60 kilometer

60 kilometer

-

Bereik Lithium 120 Ah / 6.1 kWh

55 kilometer

-

-

Bereik WLTP lithium 180 Ah / 9.2 kWh

75 km

75 km

-

Bereik WLTP lithium 200 Ah / 10.2 kWh

85 km

85 km

85 km

Bereik WLTP lithium 240 Ah / 12.2 kWh

100 km

100 km

-

Bereik lithium 420 Ah / 21.4 kWh*

200 km

200 km

-

Trekvermogen (geremde aanhanger)

500 kg

-

-

Trekvermogen (ongeremde aanhanger)

300 kt

-

-

25%

25%

25%

3000 / 3

3000 / 3

3000 / 3

Standaard motor continu vermogen (S2=60min.)

Accu's
Accu capaciteit (5 uur - loodzuur)
Chassis: stalen frame
Remmen, hydraulisch voor /achter
Banden
Topsnelheid
Bereik WLTP 6 x 8V accu pakket T875

Klimhoek

GARANTIE
Beperkte garantie van de fabrikant: jaren / uren

* Alleen verkrijgbaar op speciaal verzoek
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LADING

KORT CHASSIS

VERLENGD CHASSIS

Maximale belasting vooras

730 kg

730 kg

Maximale belasting achteras

945 kg

1120 kg

Laadbak belasting

400 kg

800 kg

1350 kg

1850 kg

Technisch toelaatbaar maximaal gewicht

WWW.KRAAKMAN.COM

Werken
met plezier

ER IS ALTIJD EEN KRAAKMAN VESTIGING
BIJ U IN DE BUURT
ZUID-HOLLAND

GELDERLAND

NOORD-BRABANT

MIDDENMEER

HILLEGOM

WIJCHEN

LIESHOUT

’T ZAND

KOUDEKERK
A/D RIJN

NOORD-HOLLAND

Agriport 127
Tel. 085 489 76 30
Prins Frisoweg 1
Tel. 085 489 20 90

Z.O. BEEMSTER

Vredenburghweg 3
Tel. 085 489 02 60

Arnoudstraat 10
Tel. 0252 211 288

Lagewaard 17
Tel. 071 341 41 00

MAASDAM

Sportlaan 1a
Tel. 078 67 644 88

NIEUWE-TONGE
Langeweg 76
Tel. 0187 651 540

NEEM CONTACT OP MET ONZE
VERKOOPSPECIALISTEN.
INFO@KRAAKMAN.COM

Bijsterhuizen 3021
Tel. 024 747 00 15

Beekseweg 7
Tel. 0499 422 435

STEENBERGEN

Mosquitostraat 14
Tel. 0167 563 800

ZEELAND

BIERVLIET

Hoofdplaatseweg 1b
Tel. 0115 481 710

LIMBURG

WOLPHAARTSDIJK

HAELEN

Stadseweg 16
Tel. 0113 581 751

De Giesel 24
Tel. 0475 593 100

WITTEM

Rijksweg 11
Tel. 045 54 41 568

® Garia A/S 2021. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure mag niet worden
gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van Garia A/S. Voorbehouden van
schrijf- en typfouten. Garia behoud het recht om specificaties en andere
productinformatie te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.
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