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Den bedste grønne
vej rundt på banen

SOLID S

GREEN S

TERRA

Premium buggy som ikke

Innovativ buggy som kan

Terrænvogn til krævende

kun er suveræn i pris.

bruges mange steder

brug. Maksimal køreglæde

SOLID er en Golf buggy,

Kan indregistreres til kørsel

der er for den prisbevidste

på offentlig vej

for alle eventyrere.
Perfekt vogn til green
keeperen, jægeren, skov-

golfklub.

brugeren

GREEN S er en elektrisk
Elektrisk drevet golfvogn

drevet golfvogn med en driv-

med en drivkraft på 3KW

kraft på 3KW og en strømfor-

TERRA er en elektrisk drevet

og en strømforsyning på 48

syning på 48 volt. Køretøjet

golfvogn med en drivkraft

volt. Køretøjet er bremset

er bremset med regenerative

på 4KW og en strømforsy-

med regenerative tromle-

tromlebremser. Tophastig-

ning på 48 volt. Køretøjet er

bremser. Tophastigheden

heden er 25 km/t med en

bremset med regenerative

er 25 km/t med en række-

rækkevidde på op til 100 km.

tromlebremser. Tophastig-

vidde på op til 70 km. Vog-

Super lækker Golf Buggy

heden er op til 40 km/t med

nen er specielt designet og

som også kan bruges mange

en rækkevidde på op til 100

udstyret til golfsporten.

andre steder.

km. Super lækker Buggy som
også kan bruges mange andre steder.

Fakta om SOLID S

• Siddepladser: 2 – 6
• e-Motor: Toyota 4KW AC/48V
• Batterier: AGM batterier GEL batterier af
højeste kvalitet

Ekstraudstyr

• Vejrbeskyttelse førerhus
• Støvdæksel XL
• Bagmonterbar 2-personers bænk og
bundplade,
• Bagmonteret varerum
• anhængertræk
• Aluminium fælge 8 tommer til 10 tommer
• 2x USB ladeporte
• Kørselscomputer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drev: Elektrisk 4KW
Integreret batterilader
Rækkevidde: op til 70 kilometer
Lyspakke, afviserblink og signalhorn
Sandflasker L og XL
Golf bold renser
køler
Solskærm
Sidespejl venstre / højre
bakspejl
2 eller 3-punkts sikkerhedsseler
Hel eller splitbar forrude
Range Plus: Længere rækkevidde med 8 x
6 Volt AGM-batterier
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Model
Solid S

2 personer
standard udstyr

Solid SL

2 personer
36.598,standard udstyr
+ 10 tommer alufælge, kørselscomputer,
2 x USB ladeporte

Solid S4
Solid SL4
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4 personer
standard udstyr

32.898,-

36.998,-

4 personer
40.998,standard udstyr
+ 10 tommer alufælge, kørselscomputer,
2 x USB ladeporte

Solid S6

6 personer
standard udstyr

Solid SL6

6 personer
44.998,standard udstyr
+ 10 tommer alufælge, kørselscomputer,
2 x USB ladeporte

65,-

L

Pris i kr.

41.498,-

Leasing forudsætter positiv kreditgodkendelse.
Alle priser er ekskl. moms.

Fakta om GREEN S

• Siddepladser: 2 – 6
• e-Motor: 3KW AC/48V
• Batterier: AGM batterier GEL batterier af
højeste kvalitet
• Drev: Elektrisk 3KW

Ekstraudstyr

• Vejrbeskyttelse førerhus
• Støvdæksel XL
• Bagmonterbar 2-personers bænk og
bundplade,
• Bagmonteret varerum
• anhængertræk
• Aluminium fælge 8 tommer til 10 tommer
• 2x USB ladeporte
• Kørselscomputer

Fakta om TERRA
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Model

Integreret batterilader
Rækkevidde: op til 100 kilometer
Lyspakke, afviserblink og signalhorn
Undervogn i aluminium

Sandflasker L og XL
Golf bold renser
køler
Solskærm
Sidespejl venstre / højre
bakspejl
2 eller 3-punkts sikkerhedsseler
Hel eller splitbar forrude
Range Plus: Længere rækkevidde med
8 x 6 Volt AGM-batterier

GREEN S

2 personer
standard udstyr

GREEN S

2 personer
45.998,standard udstyr
+ 10 tommer alufælge, kørselscomputer,
2 x USB ladeporte
4 personer
standard udstyr

GREEN
SL4

4 personer
51.498,standard udstyr
+ 10 tommer alufælge, kørselscomputer,
2 x USB ladeporte
6 personer
standard udstyr

GREEN
SL6

6 personer
56.998,standard udstyr
+ 10 tommer alufælge, kørselscomputer,
2 x USB ladeporte
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46.998,-

GREEN
S6

36,-

si

Lea

41.998,-

GREEN
S4
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Pris i kr.

52.998,-

Leasing forudsætter positiv kreditgodkendelse.
Alle priser er ekskl. moms.

• Siddepladser: 2 – 4
• e-Motor: 4 KW AC/48V
• Batterier: AGM batterier GEL batterier af
højeste kvalitet

Standard udstyr på TERRA X og X4
•
•
•
•

Terrænkurv
10-tommer stålfælge
mudderbeskyttelse
chassis med 170 mm frihøjde

Yderligere udstyr
TERRA XL/XL4

• beskyttelsesbøjle
• foldeboks i aluminium

•
•
•
•

Model

Integreret batterilader
Drev: Elektrisk 4KW
Rækkevidde: op til 100 KM
Lyspakke, afviserblink og signalhorn

• AT22-dæk, rude eller split-forrude
• belysningspakke
• digital display.

XLS/XLS4
•
•
•
•

12 tommer aluminiumsfælge
chassis med 220 mm frihøjde
frontmonteret stålkurv
forrude af sikkerhedsglas
med viskere
• side spejle.

Pris i kr.

TERRA X

2 personer
standard udstyr

52.798,-

TERRA X4

4 personer
standard udstyr

60.898,-

TERRA XL

2 personer
standard udstyr

60.998,-

TERRA
XL4

4 personer
standard udstyr

67.998,-

TERRA
XLS

2 personer
standard udstyr

66.998,-

TERRA
XLS4

4 personer
standard udstyr

75.698,-

Leasing forudsætter positiv kreditgodkendelse.
Alle priser er ekskl. moms.
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