


HYTTEN

Goupil G4 bygger vidare på de egenskaper som har gjort G3-modellen så populär (storlek, stabilitet och 
ergonomi) och har optimal komfort och prestanda. Alla komponenter har fått en helt ny konstruktion 
och har nu en kvalitet som överstiger marknadsstandard. Stålchassit är stöttåligt och extremt 
anpassningsbart. Axlarna, hjulen och upphängningen ger god komfort och perfekt stabilitet, även vid 
maximal belastning. Styrningen och bromsarna har också uppdaterats och ger nu en omedelbar och 
mjuk respons på förarens manövrar. Med Goupil G4 får du en unik körupplevelse jämfört med andra 
fordon i den här kategorin.

En helt ny standard för kompakta, eldrivna arbetsfordon
INNOVATIV

I NÄRBILD

•	 FULL	FLEXIBILITET

Enkel rengöring, damm
sugning eller förvaring

Med kombinationsutföranden med tippflaket eller avfallsenheten kan du snabbt anpassa 
och utrusta bilen med en högtryckstvätt eller lövsug, eller till och med en förvaringsbox.

KOMBINATIONS

UTFÖRANDEN
Den nya hytten är 1,2 m bred och ger ovanligt stort utrymme och unik sikt för arbetsfordon 
av den här typen. Sittställningen och förarpositionen har utformats så att föraren kan ge 
sig ut på vägen på ett säkert sätt.
Lättåtkomliga,	 bakgrundsbelysta	 knappar.	 LCD-skärmen	 ger	 en	 perfekt	 översikt	 och	
möjliggör omedelbar kontroll över alla viktiga funktioner.
I	 G4-bilens	 hytt	 finns	 dessutom	 extra	 förvaringsutrymme	 mellan	 sätena	 och	 bakom	
ryggstöden.

Några exempel på olika

UTFÖRANDEN
En	hjulbas,	många	olika	alternativ

Fast eller tippbart flak
Påbyggnad för 
avfallshantering

Lastbil med jalusidörr

Tank/hög-
tryckstvätt

Kylbil

HJULBAS

Precis som Goupils andra populära modeller har G4 ett modulbaserat chassi, vilket 
gör	 fordonet	 extremt	 mångsidigt.	 G4	 kan	 anpassas efter den specialutrustning ni 
använder, t.ex. för uppsamling av sopor eller komposterbart avfall, skötsel av parker och 
grönområden, fastighetsskötsel, transport etc.
Med en nyttolast på upp till 1 200 kg och en körsträcka på upp till 130 km uppfyller 
G4	kraven	för	de mest krävande tillämpningarna.

Specifik utrustning för varje användningsområde
MÅNGSIDIG



”Med Goupil G4 ville vi börja om från början. 
Syftet var att skapa ett mångsidigt elektriskt 
arbetsfordon med en körhastighet på upp till 
50 km/h, en transportkapacitet på över 1 ton 
och en körsträcka på över 100 km. Utifrån 
15 års erfarenhet av G3bilen och i nära 
samarbete med våra viktigaste kunder har 
vi uppdaterat fordonets alla kritiska delar: 
chassit, hytten, fjädringen, kablaget...

Under hela utvecklingsprocessen har vi 
genomfört omfattande körtester på testbanor 
och accelererade åldringstester för att säker
ställa att våra kunder får ett tillförlitligt och 
tåligt fordon.”

Sylvain de Oliveira
Chef för forskningsavdelningen

Goupil Industrie

135 km 1 200 kg 1,20 m50 km/h

Upp till hastighetNyttolast bredd
Maximal Total

CITAT

AK	5	finns	som	tillval	för	alla	
utföranden

•	KÖRSTRÄCKA
  135 km körsträcka baserat på R101-laddcykel med 

12kWh litiumbatteripaket.

•	ERGONOMI
	 	Lasthöjd	75-80	cm.	Förarhytten	är	lätt	att	kliva	i	och	

ur, vilket är perfekt vid arbete som kräver många korta 
stopp.

•	SÄKERHET
	 	Förarsäkerhet:	3-punktsbälte	samt	fotgängar-	och	

säkerhetssensor:	reglerbar	hastighetsgräns	och	
närvarodetektor med larm.

•	EKONOMI
	 	Lägre	servicekostnader	och	mindre	bränsleförbrukning	

(2 euro för en full laddning).

•	KOMFORT
 Komplett hytt med all standardutrustning.

•	MODULKONSTRUKTION
	 	G4	kan	anpassas	med	en	mängd	olika	påbyggnader	och	

redskap och kan även fås i kombinationsutförande.

•	STABILITET
	 	G4	är	resultatet	av	Goupils	expertis	inom	elfordon	

kombinerad med Polaris expertis inom drivaxlar.

•	INNOVATION
	 	G4	har	ärvt	G3-modellens	viktigaste	fördelar	och	

kombinerar dessa med ett antal avgörande innovationer 
(styrning, bromssystem, modulchassi, hyttkomfort etc.).

•	CERTIFIERING OCH TILLVERKNING
	 	Goupil	G4	är	N1-certifierad.	
	 Goupil	G4	konstrueras	och	monteras	i	Frankrike.

Med en nyttolast på upp till 1 226 kg ligger	Goupil	G4	betydligt	
högre än standard på marknaden och har en unik lastkapacitet.

Elsystemet	är	anpassat	för	körning	med	många	korta	
stopp.	G4	går	dock	ännu	längre.	Bilen	är	utformad	för	

ergonomisk	hämtning/lämning	av	varor:	förarsätets	höjd,	
låg tröskel, lättåtkomlig hytt och utrustning baktill.

G4	Goupil	är	ett	kompakt	arbets-
fordon för professionellt bruk.
Med sina stora glasrutor (god sikt 
bakåt och på körbanan) och sin 
mycket kompakta konstruktion 
är	 G4	 extremt	 modern	 och	 tar	
arbetsfordonen till en ny nivå.

Tyst	 och	 säker	 körning	 i	 stads-
kärnor eller avgränsade områden 
(semesteranläggningar, industri-
områden etc.)

Kapacitet långt över standard
NYTTOLAST

KOMPAKT 
KONSTRUKTION

FÖRDELAR

Påbyggnader
Goupil	 Industrie	konstruerar	även	påbyggnaderna	till	sina	fordon.	
Därmed är de olika utförandena helt kompatibla och integrerbara. 
All utrustning är elektrisk (ingen extra värmemotor behövs) och 
optimerad i fråga om förbrukning, vikt och ljudnivå.

MÅNGA 
KORTA STOPP

G4-bilens	batterikapacitet	kan	anpassas	beroende	på	
energibehovet. Välj mellan 3 olika batteripaket med 

bly/syra-batterier	(8,6	kWh,	11,5	kWh	och	15,4	kWh)	
och	2	paket	med	litiumjärnfosfatbatterier	(7,2	kWh	och	

12 kWh). Alla batterier, oavsett typ, laddas effektivt. 
På	vanliga	laddstationer	(16A,	220V)	ger	litium	större	

flexibilitet och batteriet kan laddas delvis.

ENERGI

AK 5
tri flash

ÖVRIG	UTRUSTNING



STYRENHET

Fabrikat Curtis

Märkspänning 36–48V

UPPHÄNGNING

Framhjulsupphängning/fjädringsväg McPherson/163 mm

Bakhjulsupphängning/fjädringsväg Blades/96 mm

VÄGDÄCK

Typ Slanglösa stålradialdäck

Storlek 155R13C 90N

Rekommenderat däcktryck 3,5 bar

TERRÄNGDÄCK

Typ Slanglösa stålradialdäck

Storlek 23 x 8,50-12 6 PR

Rekommenderat däcktryck 2,4 bar

BLY/SYRABATTERIER

Teknik Bly/syra, 2V-cell

Kapacitet 8,6 kW/h 11,5 kWh 15,4 kWh

Körsträcka (R101) 61 km 73 km 91 km

Batteriets vikt 325 kg 418 kg 492 kg

LITIUMBATTERIER

Teknik Litium LiFePo4

Kapacitet 7,2 kWh 12 kWh

Körsträcka (R101) 85 km 135 km

Batteriets vikt 90 kg 132 kg

General – Agent för Goupil Industrie
Högtryckscenter AB
Klangfärgsgatan 17, 426 52 Västra Frölunda
Tel.: 031-696 130   I   E-post: info@htcab.com

www.htcab.com

HJULBAS

ÖVERENSSTÄMMELSE

Typ av certifiering N1/L7e-CU/MRED klass 2

PRESTANDA

Maxhastighet 50 km/h

Dragkapacitet (terräng) 3 500 kg

Maximal lutning (tom) 30 %

Maximal lutning med maxlast 15 %

LAST

Tomvikt (inkl. dörrar, exkl. batteri) 582 kg

Vikt vid full last
2 100 kg/ 

1 800 kg (litium), 2 100 kg (syra) 

Maximal dragkapacitet på väg 
(obromsat släp)

750 kg/285 kg

Maximal dragkapacitet på väg 
(bromsat släp)

1 000 kg/285 kg

MÅTT

Längd 3 582 mm

Hyttens bredd 1 200 mm

Höjd 1 893 mm

Frivinkel 20°

Svängradie 3 900 mm

TRANSMISSION 

Typ Styv axel med differential

Utväxling 14.87:1

MOTOR 

Motor AC induktion/asynkron

Max. vridmoment 57 Nm

Märkeffekt 10 kW

BROMSAR 

Huvudbromssystem Två-krets bromssystem

Diameter främre broms  247 mm

Diameter bakre bromstrumma  230 mm

A 3 582

B 1 574

C 1 305

D 1 197

E 1 893

F 423

G 897

H 288

I 175

J 2 022

K 1 021

L 1 021

M 1 089

N 468

P 697

T 270

STORLEK (mm)

STANDARDUTRUSTNING
Säkerhet

•		Närvarosensor	och	körspärr	på	
förarsätet

•	Elektrisk	proportionell	bromsning

•	3-punktsbälte

•	Skjutbara	fönster

•	Hastighetsreglage

•	Handbroms	med	momentbegränsare

Komfort och sikt

•	Justerbara,	bekväma	säten

•	Vindruta	med	avfrostning/imskydd

•	Vindrutetorkare	och	spolsystem

•	Hytt	med	bakruta

•	LED-belysning

•	Högupplöst	LCD-skärm	i	färg

•	Bakre	dimljus	och	backljus

•	Ladduttag	med	4	stift	




