
STAMA MAESTRO
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

GR

Ένα καινούριο όχημα με υψηλή οδηγική άνεση, συμπαγή κατασκευή και ταχύτητα έως 70 km/h
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STAMA MAESTRO MT10 & MT15

Ένα νέο προϊόν έχει προστεθεί τώρα στη γκάμα των ηλεκτρικών οχημάτων STAMA.

Το STAMA Maestro είναι ένα όχημα με υψηλή οδηγική άνεση, χάρη σε μια πολυτελή και αθόρυβη καμπίνα, και 
εξαιρετικό σύστημα ανάρτησης.

Μεταξύ των πολλών βασικών χαρακτηριστικών είναι τα άνετα καθίσματα με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων, το 
πίσω παράθυρο, μπαταρίες ιόντων λιθίου που δεν απαιτούν συντήρηση και ο ηλεκτρικός κινητήρας χωρίς 
άνθρακα. 
Tο όχημα διατίθεται με μεγάλη ποικιλία από επίπεδες καρότσες ή αμαξωμάτων, με ή χωρίς παραπέτια.
Με ωφέλιμο φορτίο 1.000 kg και μέγιστη ταχύτητα έως 70 km/h, το STAMA Maestro είναι η βέλτιστη επιλογή αν 
θέλετε ένα αξιόπιστο, αθόρυβο και χωρίς εκπομπές όχημα για να φέρει εις πέρας όλες τις εργασίες που 
υπάρχουν γύρω από τη συντήρηση χώρων πρασίνου, κατοικημένων περιοχών, ιδρυμάτων, κέντρων κλπ 

Η μέγιστη ταχύτητα είναι προγραμματιζόμενη έτσι ώστε να μπορεί να περιοριστή ο κίνδυνος σε πεζόδρομους 
και πολυσύχναστους δρόμους.

Το STAMA Maestro έχει λάβει έγκριση τύπου στην ΕΕ και επομένως μπορεί εύκολα να εκδοθεί έγκριση τύπου 
και στην Ελλάδα από Υπουργείο Μεταφορών και να οδηγηθεί με ένα απλό δίπλωμα Β κατηγορίας.
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• Μπαταρία λιθίου-ιόντων με 5 χρόνια εγγύηση
• Ενσωματωμένος φορτιστής
• Δισκόφρενα
• Ευρύχωρη και αθόρυβη καμπίνα με δύο

πόρτες και πίσω παράθυρο
• Υαλοκαθαριστήρας εμπρόσθιου

ανεμοθώρακα με δοχείο νερού
• 3G απομακρυσμένος έλεγχος
• Διπλή ανάρτηση
• Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων
• Carbon-free ηλεκτρικός κινητήρας

Προαιρετικός εξοπλισμός - MT10 & MT15
• Επίπεδη καρότσα με παραπέτια

χαμηλά ή ψηλά
• Υδραυλικά ανατρεπόμενη επίπεδη

καρότσα με παραπέτια χαμηλά ή ψηλά
• Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι
• Φάρος εργασίας
• Κοτσαδόρος
• Ξεχωριστή μπαταρία για σύστημα ανατροπής
• Θέρμανση καμπίνας, Webasto (καύσιμο)
• Χειμερινά ελαστικά με μεταλλική ζάντα
• Προειδοποιητικός βομβητής πεζών

70 km/h

55 km/h

Τεχνικά χαρακτηριστικά

STAMA MAESTRO MT10
48 V - 8 kWΗλεκτροκινητήρας: 

Μπαταρία: 10,2 kW - 200 amp. h

STAMA MAESTRO MT15
72 V - 9 kW
14,4 kW - 200 amp. h

1000 kg

1000 kg600 kg

600 kg 2000 mm

2000 mm

114 km

132 km

Ηλεκτροκινητήρας: 
Μπαταρία: 

Βασικός εξοπλισμός - MT10 & MT15



Σημείωση: Οι εικόνες του φυλλαδίου μπορεί να διαθέτουν και προαιρετικό εξοπλισμό

Υποβολές προτάσεων μέχρι Μάρτιο 2021. 
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

23310 67347 | 23310 67369 
info@noulikasurban.gr | www.noulikasurban.gr

Aspirik
Σάρωθρο Πεζού Χειριστή

Overton
Χειραμαξίδιο με ηλεκτρική αναρρόφηση

Action Trackchair
Ερπυστριοφόρο αμαξίδιο ΑΜΕΑ
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