ZAHRADA / DÍLNA / STROJE

ELEKTROMOBILY

Goupil G6

Goupil G4

Goupil G2

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

EL 2 – díky kompaktním rozměrům a malému poloměru
otáčení je model EL 2 ideální pro použití v úzkých
uličkách, v městských centrech, uzavřených místech,
parcích, sportovních areálech, apod.

Vůz EL 4 poskytuje nejvyšší možné pohodlí a výkon.
Veškeré komponenty vozu byly zcela zpracovány tak,
aby kvalita přesahovala standartní úroveň na trhu.
Ocelový rám podvozku je bezkonkurenčně modulární
a také odolný vůči jakékoliv deformaci. Pojezdové
ústrojí zaručuje komfort a dokonalou stabilitu, dokonce
i při maximálním zatížení. Široká nabídka příslušenství,
např. nástavba, sypač.

EL 6 – pro své vynikající výkony a kompaktní velikost
model EL 6 navržen na provoz v městských
a příměstských oblastech. Díky mnoha konfiguracím
je vhodný na nejrůznější činnosti.
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ZAHRADA / DÍLNA / STROJE

ELEKTROMOBILY

E – 5S

E – 5S – jedinečné možnosti využití na farmách, v lese, při lovu, při
údržbě golfových hřišť, v komunálních službách nebo v zoologických
a botanických zahradách. Žádný hluk, žádné výfukové plyny, žádné
plašení zvěře.

E-tříkolka

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

E-tříkolka – je hbitým pomocníkem s velkou silou a velice dobrou
manévrovatelností. Díky menší šířce se hodí i do uzavřených prostor
skladišť atp. Nezaváhá však ani v terénu, kde mu i prudší kopec
při plném naložení nedělá problém.

Vozidlo s dieslovým motorem
Spotřeba nafty – město
Cena nafty
Roční spotřeba nafty

Elektromobil
20 l/100 km
28 Kč/l

151.760 Kč/rok

Spotřeba el. energie

0,15 kWh/km

Cena el. energie

1,70 Kč/kW

Roční spotřeba el. energie

6.950,50 Kč/rok

Náklady na 5 let provozu
Počet km/rok

27.100

27.100

Povinné ručení

32.000 Kč

11.000 Kč

Silniční daň

15.000 Kč

-

Celkové náklady na palivo / el. energii

758.000 Kč

34.553 Kč

Náklady na údržbu

175.000 Kč

25.000 Kč

Celkové provozní náklady

980.800 Kč

70.553 Kč

7,24 Kč

0,52 Kč

Náklady na 1 km
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