
DIMENSIONER A D E F G H I J K L M N P

mm 3 170 1 105 1 785 275 784 212 266 2 215 975 985 390 565 835

ELEKTRISK KØRETØJ GODKENDT TIL OFFENTLIG VEJ
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www.goupil-ev.com
2445 Avenue de la Vallée du Lot 47320 Bourran | SAS au capital de 
4 000 000 € | RC AGEN B 421 204 041 | Siret : 421 204 041 00063

Forhandler:

EU Godkendelse L7e-CU med / uden dører

Tophastighed 30 km/t

Chassis S355 stål med korrosionsbeskyttelse

Antal sæder 2

Totalvægt 1 100 kg

Venderadius 4.650 m

Dæk størrelse Gade: 175/70R14 | Græsdæk: 27x8,5-14

Længde x Bredde x Højde 3 280 x 1 105 x 1 785 mm

Længde x Bredde x Højde Pick-up 1 308 x 1 074 x 304 mm (1.4 m2)

Længde x Bredde x Højde Box van 1 278 x 1 020 x 961 mm (1,25 m3)

Max lasteevne 634 kg

Batterier  Semi-traction batteri 5.8 kWh (4x12V) 
Lithium batteri 5.2 kWh eller 8.6 kWh 

Lader lntegreret, vandtæt (IP 66)

AC motor 
(vedligeholdelsesfri)

Nomimal/max power: 5.1 kW/11.5 kW
Max torque: 60 Nm 

Max hældning 25 %

Bugseringskapacitet på vej 233 kg

Garanti Køretøj: 2 år 
Bly/Lithium batteri: 2 år/5 år

Rækkevidde
45 km med blybatteri 5.8 kWh 

61 km med lithiumbatteri 5.2 kWh
100 km med lithiumbatteri 8.6 kWh

TEKNISKE DATA



Aftagelige og 
sammenklappelige

aluminimsider

Aftagelig
værktøjskasse

14’’ vejdæk
Valgfri græsdæk

Forvarmet frontrude
LED forlygter

Trailertræk

Aftagelig front
for nem

vedligeholdelse

KAPACITET
Optil 600 kg lasteevne 

KOMPAKT
Kun 1,1 m bred 

    100 % ELEKTRISK
     Lithium batteri

GODKENDT TIL KØRSEL PÅ OFFENTTLIG VEJ 
Som alle Goupil køretøjer er G2 også EU-godkendt til offentlig vej, udstyret med 3-punkts seler og 
sikkerhedsgodkendt kabine, hvor man lovligt kan fjerne glasdørene hvis det ønskes.

KOMFORTABEL
& SIKKER
G2 er udstyret med kraftige affjedrede 
støddæmpere, store hjul og dobbelt 
bremsekredsløb hvilket gør det ekstra 
komfortabelt på vejen, samt giver bedre 
egenskaber og sikkerhed på Offroads. 

Designet består af en kabineramme og 
stålchassis, hvilket gør den let, og robust.

Lav, smal og kompakt og stadig med god 
plads indeni, den kan køre næsten overalt - 
støjfrit. 

BRUGERVENLIG
Arbejdsmiljøet er i top, du sidder godt med 
rigtig ergonomi og logisk brugervenlig 
betjening. G2 har vendte døre og et lavt 
kabinegulv som sikrer lav ind- og udstigning. 
En rummelig tæt kabine med varme og store 
ruder og glasdøre giver et godt udsyn.

ALSIDIGE
Den 100% elektriske Goupil G2 er bilen med flest 
forskellige tilbehørsmuligheder på markedet og 
er det ultimative køretøj til alle tænkelige job. G2 
kan tilpasses fuldt ud dine personlige ønsker. 


