BULL
ELEKTROTREKKER

De Bull-serie elektrotrekkers onderscheidt zich door gebruiksgemak,
een lange levensduur en praktische bruikbaarheid. Dankzij de diverse
accessoires is de Bull geheel op maat te maken.

Laat overal met gemak zijn kracht zien

De Bull elektrotrekker is inzetbaar op elk werkgebied waar behoefte is aan een stille en sterke
krachtpatser. Zijn voltractie accu geeft hem voldoende kracht om de hele dag dóór te gaan.
De accu wisselen is zeer gemakkelijk, deze trekker is ook makkelijk in onderhoud.
Er zijn meerdere redenen om voor Bull te kiezen:
• Korte draaicirkel
• Voorzien van koppeloog + vergrendelingshaak aan de achterzijde voor snel
aan- en ontkoppelen van aanhangers, karren enz.
• Door op maat te bestellen opbouw ook geschikt voor buitengebruik in regen en wind
• Vervaardigd van staal en slagvast zeer sterk kunststof, gaat eindeloos lang mee
• Uitgevoerd met accu indicatiemeter en urenteller
• Uit te rusten met banden naar keuze zodat elke ondergrond bereden kan worden
• Voorzien van degelijke hydraulische remmen en parkeerrem op de achterwielen
• Koplampen en achterlichten zijn standaard
• Stuurt uiterst licht en is volkomen geruisloos
• De ruime stoel garandeert een prettige zitpositie en ondersteunt de rug
• Royale aflegmogelijkheid voor kleine spullen en doordachte bekerhouder
• Uit te voeren met laadplatform aan de achterzijde voor zware vrachten
• Standaard met ingebouwde hoogfrequent acculader

Technische specificaties *
Eigenschappen

Eenheden

Bull 1

Bull 2

Bull 4

Trekvermogen
Trekkracht

kg-Nen-norm
60min
8min
mm
mm
mm
km/h
kg
kw

1000
60kg
100kg
1.500
900
1.900
12
360
1.2
hydraulisch

2.500
90kg
150kg
1.500
900
1.900
12
415
2
hydraulisch

4.000
120kg
200kg
1.600
930
1.900
14
600
3.5 AC
hydraulisch

Afmeting lengte
Afmeting breedte
Draaicirkel
Snelheid
Gewicht met accu’s
Elektromotor
Remmen
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