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Drivning 
Ett förbättrat förhållande mellan effekt och 

vikt ger den kapacitet och produktivitet du 

behöver för att göra mer, varje dag!

Lastkapacitet
Med sina 360 kg ger GTX Litium störst 

lastkapacitet av alla litiumjonfordon i sin 

klass.

Underhållsfri
Litiumjonbatteripaketen kräver inget 

underhåll, vilket gör att du kan ägna mindre 

tid åt att kontrollera batterierna och mer tid 

åt att få dina uppgifter gjorda.

 Utökad batterilivslängd
Litiumjonbatteripaketen ger dig kraft under 

långa dagar och kortare laddningstid för 

korta nätter.

 Inbyggd laddare
Du behöver inte hålla koll på laddaren, 

den är inbyggd och redo att anslutas till 

alla vanliga eluttag när och var som helst.

Lägre vikt
GTX Litium är 26 % lättare än ett traditionellt 

elfordon, vilket gör den smidig samtidigt 

som den har gott om kraft för att räcka hela 

dagen.

KRAFTEN HOS LITIUMJONER

F U N K T I O N E R

Workman® GTX Litium
ARBETSFORDON
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Litiumjontekniken som driver nya Workman GTX  

Litium är byggd för timmar av tillförlitlig prestanda. 

Det är den största litiumjonmodellen i sin klass, så den 

kan hantera stora jobb. Den är nästan 180 kg lättare än 

traditionella Workman GTX-modeller, vilket ger dig ökad 

produktivitet med minskad belastning på gräsmattan. 

Litiumjonpaketen är underhållsfria och har lång livslängd, 

så maskinen är alltid redo att börja arbeta.
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WORKMAN GTX (LITIUMJONBATTERI), 07413LT/07413TC

DRIVSYSTEM 48 V borstlös AC-asynktronmotor.

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

SVÄNGRADIE Yttre svängradie: 3,15 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.

HASTIGHET 25,6 km/h, reglerbar.

VÄXELLÅDA 11,47:1 framåt, 14,35:1 bakåt.

MARKFRIGÅNG Fram: 30,4 cm. Bak: 17,8 cm.

DÄCK 22 × 9,5-12, 4 lager. Eller omväxlande 4 lager/6 lager.

HJUL Aluminium på 30,5 cm.

BATTERIER Fyra SDI-litiumjonbatterier från Samsung®. 48 V nominellt.

STYRENHET Max 540 A med regenerativ motorbromsning, ivägrullningsskydd, termiska avstängning, tätad/vattentät, statuslampa och tre effektlägen.

LADDARE Inbyggd och effektiv smart laddare på 900 W.   • AC-ingångsspänning: 100–240 V AC • AC-inmatningsfrekvens: 50/60 Hz • Maximal AC-inström: 10 A

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

TEMPERATURKRAV
Förvaring: –30–45 °C (3 månader), 45–60 °C (1 månad)
Ladda: Normal laddning (full ström): 5–45 °C, förladdning (halv ström): –10–5 °C och 45–60 °C
Användning: –20–60 °C

INSTRUMENT/
INSTRUMENTBRÄDA

Timmätare, batterinivåmätare, USB-strömuttag, belysningskontakt, tändningslås med på- och avslagning och parkeringsbromsspak. Två mugghållare, radiohållare, 
tre förvaringsutrymmen i instrumentpanelen, hastighetsmätare, växelvisare, uppskattad laddningstid och diagnostik-/felkoder.

START Pedalstart.

MÅTT Fordonskonfiguration Bredd Längd Höjd Hjulbas
2-sits med flak (GTX Lifted) 119,3 cm 302 cm 135 cm 197 cm

HYTTMÅTT, INSTALLERAD Höjd: 208 cm   Bredd: 142 cm

SOLTAKETS MÅTT, INSTALLERAT Höjd: 199 cm   Bredd: 138 cm

VIKT Fordonskonfiguration: 2-sits med lastflak i plast         Vikt: 455,9 kg

LASTFLAK Bredd: 97,8 cm      Längd: 101,6 cm        Höjd: 27,9 cm       Kapacitet: 363 kg

FORDONSKAPACITET 2-sits med flak (544 kg)

BOGSERINGSKAPACITET 680 kg.  Standardutrustad med dragögla för 1¼” sprint.

EXTRA TILLBEHÖR
Soltak, fast och fällbar vindruta, förvaringslåda, 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, vältskydd med två stolpar, bur för golfbana och vindruta i glas.

GARANTI Två års eller 1 500 körtimmars begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen. Batterigaranti: Fem år. Obegränsade timmar.


