Ficha de
Produto

Urban Delivery 80

DESCRIÇÃO
A Urban D80 é uma mota eficiente, cómoda e
totalmente ecológica, concebida para o serviço de
distribuição nos centros urbanos. Esta mota muito ágil e
de condução simples tem a capacidade de circular até
nas ruas mais estreitas, o que faz dela o veículo perfeito
para a logística de ultima milha.

mobilidade
elétrica
Bateria
Autonomia 80 km
Carregamento completo 6h

Hubs&
Boxes

Caixa de carga
Capacidade 102l ou 200l
Peso máx. 25 kg

Segurança

MODALIDADES

Travões de disco
Bloqueio por comando
Alarme

Aluguer
+
Manutenção
Full Service
Possibilidade de
aquisição no final do
contrato

VETORES

Venda
+
Manutenção
Full Service

Motor

Potência 4,7 kW
Velocidade máx. 80 km/h

Distribuição Porta a Porta

SOLUÇÕES

VANTAGENS

LOGÍSTICAS
Redução de emissões de CO2 e
da poluição sonora

Maior eficiência na distribuição
graças à grande facilidade de
circulação nos centros urbanos,
no acesso a ruas estreitas e
estacionamento.

Segurança e conforto

Poupança operacional até 90%* em
comparação com veículos movidos
a combustíveis fósseis

z ro

EMISSÕES

Custo reduzido de
manutenção

Meio publicitário de
elevado impacto, através
da personalização da
caixa de carga

Três modos de condução para gestão
mais eficiente da autonomia.

*Para 10.000 km/ano durante 5 anos tendo em conta
o preço de eletricidade de 0,15€/kWh e o preço de
combustível de 1,73€/l..

INFORMAÇÃO TÉCNICA
Caixa de Carga

Geral
Tipo de veículo

Veículo elétrico de carga

Volume total

102 l ou 200 l

Licença de condução

A1 (B)

Carga máxima

25 kg

Lotação

1

Dimensões

1880 x 685 x 1140 mm

Bateria

Segurança
Travões dianteiros

disco

Travões traseiros

disco

Suspensão

hidráulica

Capacidade

3,3 kWh

Autonomia

80 km

Comando

sim

Tempo de carregamento

6 horas

Alarme

sim

Tipo de bateria

removível

Nº de baterias

1 (bateria extra opcional)

Carregamento

tomada Schuko

Motor
Potência

4,7 kW

Modelo

Bosch Bruhsless 4700 W

Velocidade máxima

80 km/h

Equipamento a bordo
Porta USB

sim
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