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HELT ENKELT ÖVERLÄGSEN

Vi bestämde oss för att bygga ett 
arbetsfordon som helt enkelt är överlägset 
alla andra. 
Resultatet är anläggnings- och gräskombifordonet 
Workman GTX. Fordonet har en enastående 
balans mellan komfort, mångsidighet 
och kontroll som helt enkelt gör det 
överlägset konkurrenterna. Dess ökade 
effekt, förbättrade styrning och exklusiva 
fjädrings- och bromssystem gör Workman 
GTX till det mest mångsidiga, praktiska och 
bekväma arbetsfordonet i klassen. Oavsett 
om du byter ut koppar, kontrollerar 
bevattning, jobbar runt om på campus 
eller transporterar människor eller 
material så har Workman GTX den kraft 
och flexibilitet som krävs för att få 
jobbet gjort på rätt sätt.



Oavsett för du väljer en Workman® GTX med 429 cm³ bensinmotor eller 48 V elmotor får du kraft och prestanda 
som standard. Ett imponerande kraft per vikt-förhållande förstärker lastkapaciteten och produktiviteten. 
Workman GTX är ett smartare och mer effektivt sätt att få jobbet gjort!

VI GJORDE DEN LÄTTARE OCH 
STARKARE FÖR EN ÖVERLÄGSEN KRAFT



WORKMAN® GTX

ÖVERLÄGSEN MÅNGSIDIGHET



Här är ditt nya fordon: vattentank, persontransportör, arbetsvagn, verktygslåda, bevattningsvagn, materialförflyttare, vrålåk, 
sopbil, personalbil, utrustningsförflyttare ... din bästa vän. Workman® GTX kan anpassas till alla användningsområden. 
De två- och fyrsitsiga konfigurationerna finns med bänkar eller skålade säten. De främre och bakre fästpunkterna för 
soptunnor, slangvindor eller spridarredskap frigör lastutrymme på flaket. Flak på 1,2 m och 1,8 m finns tillgängliga. Det 
finns fler än 300 konfigurationer, så du kan vara säker på att hitta den som passar dina behov.

VI SÅG TILL ATT DEN PASSAR DINA BEHOV. ALLA BEHOV. 



Vi såg till att de små sakerna blev rätt
Vi har inte tänkt på allt. Det gjorde du. Vi har bara lyssnat. Vi gav fordonet hydrauliska skivbromsar som 
minimerar underhållsbehovet och ger jämna, säkra stopp. Full åtkomst till motorrummet gör servicen 
lätt. Det finns gott om förvaringsutrymme och två USB-portar gör att du aldrig mer sitter med en urladdad 
telefon på jobbet.

ÖVERLÄGSNA DETALJER

Vi var tuffare mot den än du någonsin kommer att vara. 
Praktiskt taget okrossbara utvändiga komponenter och pulverlackad ram och underrede gör Workman GTX 
överlägset hållbar. Hur vet vi det? Vi testade dess gränser med de tuffaste fält- och labbtesterna. Workman GTX 
klarade allt, så du kan pressa den varje dag utan att oroa dig.

WORKMAN® GTX

ÖVERLÄGSEN HÅLLBARHET



ÖVERLÄGSEN FJÄDRING

Stötdämpning med spiraler på alla fyra hjul ger ökat 
rörelseområde för fjädringen och justerbarhet, vilket 
ger jämnare körning som tröttar ut föraren så lite som 
möjligt. Det är även det enda fordonet i sin klass med 
delad ram för ökad åkkomfort.

VI TÄNKTE I HELT NYA BANOR 
FÖR ATT GE DEN MAXIMAL 
ÅKKOMFORT 



WORKMAN® GTX

SPECIFIKATIONER
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BENSIN – MODELL 07130 ELEKTRISK – MODELL 07131

DRIVSYSTEM 429 cm³, luftkyld, encylindrig Kohler®-bensinmotor. 48 V borstlös AC-asynktronmotor.

STYRNING Kuggstångsstyrsystem med ergonomiskt placerad rattstång. Ratt med 2,75 varv mellan fulla utslag, 35 cm i diameter.

SVÄNGRADIE Yttre svängradie: 6,3 m, inre svängradie: 153 cm

BROMSAR Hydrauliska skivbromsar på fram- och bakhjulen

FJÄDRING FRAM – modifierad MacPherson-stag. BAK – rörlig pendelarm. Justerbar coiloverfjädring på alla fyra hjulen.

UPPHÄNGNING, FJÄDRING Främre upphängning, fjädring: 8,9 cm. Bakre upphängning, fjädring: 10,2 cm.

BRÄNSLEKAPACITET 18,9 liter Ej valbart

HASTIGHET 25,6 km/h, reglerad.

VÄXELLÅDA Ej valbart 17:1 dubbel reduktion, högt vridmoment.

MARKFRIGÅNG Fram: 21,6 cm, bak: 15,5 cm

DÄCK 20 x 8-10, 4 lager

BATTERIER Ett 12 V-startbatteri
Åtta Trojan® Advanced Deep Cycle 6 V-batterier med en 
enportspåfyllningssystem och vattennivåindikatorer.

STYRENHET Ej valbart
Max 540 A med regenerativ motorbromsning, ivägrullningsskydd, 
termisk avstängning, tätad och vattentät, statuslampa och tre 
effektlägen. 

LADDARE Ej valbart
Inbyggd högeffektiv smart 1 kW-laddare med global inmatning 
på 85–265 VAC, temperaturreglerad, tätad och vattentät, 
fjärrmätare synlig vid laddningsporten.

ELEKTRISK MOTOR Ej valbart
Borstlös AC-asynkronmotor med högt vridmoment och 5,0 kW 
kontinuerlig effekt.

INSTRUMENT/INSTRUMENT-
BRÄDA

Timmätare, bränslemätare, USB-strömuttag, belysnings-
kontakt, tändningslås med på- och avslagning, växelväljare 
och parkeringsbromsspak. Två mugghållare, en radiohållare 
och tre förvaringsutrymmen i instrumentpanelen.

Timmätare, batterinivåmätare, USB-strömuttag, 
belysningskontakt, tändningslås med på- och avslagning, 
växelväljare och parkeringsbromsspak. Två mugghållare, en 
radiohållare och tre förvaringsutrymmen i instrumentpanelen.

START Pedal- eller nyckelstartsfunktion som standard.

MÅTT

Fordonskonfiguration Bredd Längd Höjd Hjulbas

2-sits med flak 1,2 m 3 m 1,3 m 2,2 m

4-sits med flak 1,2 m 3,6 m 1,3 m 2,9 m

2-sits med flak på 1,8 m 1,2 m 3,9 m 1,3 m 2,9 m

VIKT

Fordonskonfiguration VIKT

2-sits med flak 397 kg

4-sits med flak 522 kg

2-sits med flak på 1,8 m 573 kg

Fordonskonfiguration VIKT

2-sits med flak 633 kg

4-sits med flak 757 kg

2-sits med flak på 1,8 m 809 kg

LASTFLAK
Bredd Längd Höjd Kapacitet

97,8 cm 101,6 cm 27,9 cm 363 kg *

FORDONSKAPACITET 2-sits med flak: 544 kg

BOGSERINGSKAPACITET 454 kg i klass 1 – 32 mm koppling som standard.

EXTRA TILLBEHÖR

Soltak, fast och fällbar vindruta, konfiguration med fyra sittplatser, flak, 1,8 m flak, bänksäte, förvaring under huv, 
monteringsfäste för slangvinda, hållare för spridarredskap, fäste för soptunnor, flakhyllor, elektrisk flaktipp, borstskydd, 
12 V-uttag, bromsljus/bakljus/signallampor, certifierad förarhytt med vältskydd, signalhornssats, backningslarmsats, 
parkeringsbromslarmsats, L-spårfästsystem och allsidig däcksats.

GARANTI Två års eller 1 500 körtimmars begränsad garanti. Tre års motorgaranti. Mer information finns i bruksanvisningen.

* Med två passagerare på 91 kg


