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VÁLASZTHATÓ 
EXTRÁK
• Lapos ponyva
• Oldalfal magasító
• Létraváz
• Rácsos felépítmény
• Ponyvaváz
• Műanyag tető 
  szerelő szettel
• Ponyva (80 cm)

SZÜKSÉGES  
VEZETŐI ENGEDÉLY
• ”B” kategóriás jogosítvány

EXTRA FELSZERELÉS
• 90 mm LED tompított fényszóró 
   nappali menetfénnyel
• Tolatóradar    
• USB-aljzat    
• Kétoldali zárható tároló

BIZTONSÁGI OPCIÓK
• Alacsony töltöttségre 
  figyelmeztető kijelző
• Fényvisszaverő csíkok
• Hátsó lökhárító
• Rögzítőszemek



HAJTÁS
72V-os rendszer aszinkron motorral, 
7,5kW teljesítménnyel, 100% elektromos 
meghajtással, egy töltéssel 100-130 km 
hatótáv.

FÜLKE
A fülke acéllemezből és műanyag ele-
mekből készül, így teljesen korrózióálló.  
A tágas fülke az ergonomikusan elren-
dezett pedálokkal és kezelőszervekkel 
kényelmes teret biztosít a vezetőnek  
és az utasnak egyaránt.

ALVÁZ
A VELTO alvázát csavarodás-mentes hor-
ganyzott acélprofilból csavar rögzítéssel 
készítik. A megfelelő előkezelés és a ma-
gas minőségű horganyzott alapanyag 
biztosítja a hosszú távú korrózióvédel-
met.

AJTÓK
A biztonsági zárral szerelt ajtók vízzáró 
tömítéssel vannak elátva. Az acéllemez 
és műanyag alapanyagok garantálják az 
időjárásállóságot. A nagyméretű, edzett 
biztonsági üvegek gondoskodnak a töké-
letes kilátásról.

RUGÓZÁS
Elöl: Merev híd laprugókkal és lengéscsil-
lapítókkal.  
Hátul: Merev híd laprugókkal és lengés-
csillapítókkal

SZÉRIA 
FELSZERELTSÉG
• kiegészítő fűtés

• automata biztonsági öv

• akusztikus figyelmeztető jelzés (kürt)

• tolatószignál

• külső visszapillantó tükrök  
   mindkét oldalon

• töltő csatlakozó

• fejtámlás, kényelmes ülések

• 12 V csatlakozó aljzat, USB-aljzat

• rádió - MP3 lejátszó

• kesztyűtartó

• személyautó jellegű műszerfal

• töltés-visszajelző lámpasor

• védelem az akkumulátor nagyfokú

   lemerítésével szemben

• tárolórekesz iratoknak, 

   töltőberendezésnek (ülések alatt)

• kiegészítő konverter 12 V/300 W

• LED DRL menetfény

• Full LED hátsólámpa

műSZAKI AdAToK
Szélesség: ..................................................... 147 cm
Hosszúság: .................................................. 353 cm
Magasság: .................................................... 177 cm
Plató mérete: .................................. 206 x 145 cm
Hasmagasság: ...............................................27 cm
Tengelytáv:.................................................... 191 cm
Nyomtáv: ......................................................120 cm
Motor: .................................................. 7,5 kW 72 V
Rögzítő fék: .............................hátsó dobfékben
Kerék méret: .................................................145R13
Akkumulátor: .......................6x150Ah (12V Gel)
Hajtás képlet: .....................................................4x2
Max. sebesség: ........................................45 km/h
Tényleges tömeg: .......................................975 kg
Menetkész tömeg: ..................................... 593 kg
Megengedett össztömeg: ..................... 1775 kg
Fék (kétkörös hidraulikus): ....................dobfék
Szállítható személyek száma: ..................... 2 fő
Első tengely max. terhelhetőség: ........800 kg
Hátsó tengely max. terhelhetőség: .. 1200 kg
Felfüggesztés: .......................................... laprugó 
(elöl-hátul lengéscsillapítóval)

Hatótávolság: ........................................ 70-115 km 
(terhelés és terepviszony függő)

Töltés információk: ................................. 6-8 óra,  
230 V (1 fázis), max.: 6-8 kWh
Emelkedő mászó képesség: 
- terheletlen jármű ............................... max 30%
- terhelt jármű ..........................................max 16%

www.velto.hu



ÜDVÖZÖLJÜK!
——— ———

Ön a Velto motor company 
által gyártott Velto One típu-
sú elektromos kisteherautójá-
nak a megtérülési számítását 
tartja a kezében. 
A lenti táblázatban össze-
foglaltuk, hogy a ma használt 
diesel üzemű járművekhez 
képest milyen megtérüléssel 
lehet számítani elektromos 
meghajtás mellett.

Az adatokból jól látszik, 
hogy az elektromos meghaj-
tás akár 3 év alatt megtérü-
lő beruházás lehet!

EzT éRDEMES  
MEGGONDOLNi!!!



mEGTÉRÜLÉSI KöLTSÉGEK

MiNDÖSSzESEN 3 éV ALATT: 4.506.110 FT

Üzemeltetési
 költségek

VeltO ONe elektromos kisteherautóval egyéb Diesel üzemű kistehergépkocsival megtakarítás

Megtett KM

110

2.200

26.400

79.200

Megtett KM

110

2.200

26.400

79.200

Töltési ciklus

1

20

240

720

Üzemanyag mennyiség (liter)

11

242

2.904

8.712

Költség (FT)

280 Ft

5.600 Ft

67.200 Ft

201.600 Ft

Költség (FT)

4.730 Ft

104.060 Ft

1.248.720 Ft

3.746.160 Ft 3.544.560 Ft

Napi kilóméter futás

Havi (20 nap)

Éves (12 hónap)

3 ÉV

FeNNtartási 
költségek

Gépjármű adó 3 év

Biztosítás 3 év

Regisztrációs adó

Átírási illeték

Parkolás

Töltés

Behajtás 3 év

Javítás, karbantartás

7,5 kW tisztán elektromos meghajtás

ingyenes

18.000 Ft

ingyenes

12.000 Ft

ingyenes

ingyenes

ingyenes

100.000 Ft

130.000 Ft

80 le (59 kW) kistehergépkocsi esetén (2012-es évjárat 2500 ccm)

300 Ft / kW / év - 53.100 Ft

250.000 Ft

250.000 Ft

64.450 Ft

120.000 Ft

— Ft

90.000 Ft

10 Ft/km - 264.000 Ft

1.091.550 Ft

megtakarítás

53.100 Ft

232.000 Ft

250.000 Ft

52.450 Ft

120.000 Ft

— Ft

90.000 Ft

164.000 Ft

961.550 Ft


