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TRAFİĞE ÇIKABİLEN TAŞITLAR



YAPILACAK iS NO 212: EN TAZE 
DENiZ ÜRÜNLERiNi TESLiM ETMEK.  
Deniz suyu, salamural  bal klar, tuzlu hava — 
sorun degil. LSV'lerimizi en zorlu ortamlara ve 
insan yap s  kimyasallara dayanacak sekilde uretiyoruz. 
Saglam, paslanmaya dayan kl  aluminyum iskeleti ve 567 kg'a 
kadar yuk tas yabilen kaportas yla Carryall 6' n z n paslanmas na veya kendi 
ag rl g n  tasmas ndan asla endise duyman z gerekmez.[1]
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GÜNLÜK ISLERINIZIN LISTESI UZUN VE 
GÜVENILIR BIR ORTAGA IHTIYACINIZ VAR.
Club Car'ın trafiğe çıkabilen düşük hızlı taşıtlar (LSV'ler) ürün 
gamında bir tane bulabilirsiniz.

Carryall gittikçe büyüyen yapılacak işler listesini başarıyla yapılan 
işler listesine dönüştürmenize yardımcı olur. 1.000 işiniz olsa bile 
bunları tamamlamak için tek bir Carryall'a ihtiyacınız var.
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  Eski Yeni
yollar. harita.
Akaryakıt yenilenebilir bir kaynak değildir. Gittikçe azalmaktadır ve artan maliyetler kâr 
marjlarını düşürmektedir. Ancak yine de işinizi yürütmeniz gerek. Çözüm tamamen elektrikli 
taşıtlardır.

Club Car geçtiğimiz 50 yılda elektrikli küçük taşıt devrimine liderlik etmiştir. İş kârlılığınız için 
yol haritanızı çizdik.

Sürdürülebilirlik. Fosil yakıt kullanan ve satın alması, 
işletmesi ve bakımı yüksek maliyetli alışılagelmiş ticari 
taşıtların aksine, trafiğe çıkabilen Carryall taşıtlarımızın 
akaryakıt gereksinimi sıfırdır. Yeşil çözümlerimiz karbon 

ayak izinizi büyük ölçüde azaltmanıza yardımcı olur ve 
şirketinize yılda yakıt maliyetinden binlerce TL tasarruf 

sağlayabilir. En önemlisi, sıfır emisyonu tesisinizdeki 
çalışanlar, misafirler ve müşterilerinizin hava kalitesini iyileştirir.

Sıfır ses kirliliği. Carryall LSV'ler sıfır karbon emisyonu ve sıfır ses kirliliği oluşturur. 
Carryall LSV'ler o kadar sessiz çalışır ki, neredeyse hiç ses çıkarmaz. Seralardan hayvanat 

bahçelerine kadar çoğu gürültüye duyarlı ortamlarda ekibimiz rahatça çalışabilir.

Zeka. Taşıtın kontrol ünitesi taşıtın performansını ve hızını yönetir. Gaz pedalının bırakıldığını 
bilir ve rejeneratif motor freni uygular, bu da emniyeti arttırır, fren aşınmasını azaltır ve  

akü ömrünü uzatır. Gelişmiş dahili tanılama sistemi sorun giderme ve bakım işlerinin  
hızlı, kolay ve doğru yapılmasını sağlar.

Sağlamlık. Uçak alaşımlı alüminyum iskelet üzerine 
taşıt inşa eden tek büyük üreticiyiz. Özel paslanmaz  

iskeletimiz rakiplerin çelik iskeletlerine nazaran 3 kat  
daha sağlamdır ve 567 kg'a kadar toplam taşıt kapasitesini  

taşır. Club Car'ın şasisi tuza, kimyasallara ve en zorlu ortam 
unsurlarına karşı dayanıklıdır.
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Güvenlik. Taşıtlarımız yol taşıtları Avrupa 
emniyet standartlarına uygundur.       Ön ve 
arka farlar,       sinyal lambaları,       entegre 
3 noktalı emniyet kemerleri, kalça tutucular,  
      devrilmeye karşı koruyucu sistemli 
(ROPS) kabin, emniyet camı,       silecekler     
ve aynalar emniyette olmanıza yardımcı 
olur. Club Car LSV'ler, taşıt istemeden 
kaymaya başlarsa taşıtı hızını kontrol 
eden bir sıfır hız algılama özelliğine 
sahiptir. Düşük hızlı geri vites de sizin 
ve yolcularınızın emniyetini sağlamaya 
yardımcı olur.[1]

Güçlü elektrik motoru. 
Güçlü 11,7 kW (tepe değeri) 
AC endüksiyon motorumuzla 
iş yükünüzü kısa sürede 
hafifletin. Yolcu dahil  
567 kg'a kadar yükü en  
zorlu zeminlerde 
sorunsuzca taşıyın. 
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Uzun süreli performans. 48 Volt AC tahrik sistemimizle tek bir şarjla 48 kilometreye 
kadar yol yapın. Carryall LSV'ler, sürüş sırasında akülere güç besleyen programlanabilir 

rejeneratif fren sistemiyle donatılmıştır. Enerjiyi geri kazanarak akü ömrünü ve menzili 
uzatırsınız.

Konfor ve kullanışlılık. Taşıtlarımızı 
bakımı kolay olacak şekilde tasarlarız. Kolay 

açılan kapaklar veya opsiyonel tek noktadan 
sulama sistemi gibi pratik özellikler akülere su 
eklemeyi kolaylaştırır.Taşıtın tamamında otomotiv 
ve denizcilik malzemelerinin kullanılması sayesinde 
temizlenmesi kolaydır ve değerini korur. Gösterge 
paneli ve genişletilmiş depolama alanı, kişisel 
nesneleri depolamanızı ve bulmanızı kolaylaştırır. 
Konturlu koltuklar rahat bir sürüş sunar.
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48 km



Carryall 2 LSV
   Küçük boyut. Yüksek performans.
Bir kamyonetin gücünü ve çok yönlülüğünü çok daha düşük maliyetle istiyorsanız, trafiğe 
çıkabilen yeni Carryall 2 LSV'yi seçin. Bu, kamyonet performansı gösteren bir pikaptır. Sağlam, 
paslanmaya dayanıklı tamamen alüminyum şasisi ve 11,7 kw (tepe değeri) motoruyla en 
zorlu ortamlara dayanır ve bir tren gibi çeker. 431 kg'a kadar taşıt kapasitesiyle Club Car son 
derece çok yönlü ve birçok görev için kusursuzdur. 

Yakıt gerekmemesi, sıfır emisyon ve tamamen elektrikli güç ünitesi büyük tasarruf anlamına 
gelir. Çevik sürüşü ve düşük ağırlık merkeziyle Carryall 2 LSV, dar yollu şehirlerde ve 
kampüs benzeri ortamlarda yolcu ve kargo taşımak için idealdir. Tam boy bir  
kamyonetin performansına ancak dar alanlar ve sokaklarda manevra  
kabiliyetine ihtiyacı olanlar için idealdir.

Yapılacak iS No 32:  
SIKI CalıSan bir ortakla peyzaj. 

Gereken yere b rakma sans  varken kim torba torba toprag   
10 metreden fazla tas mak ister ki? Iste Carryall 2 LSV – 

s n f nda en kucuk donus yar cap yla bosaltma isleri h zl ca yap l r.[1] 
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Standart Özellikler
•	 Tek	bir	şarjla	48	kilometreye	kadar	yol

•	 40	km/h	azami	hız

•	 Entegre	3	noktalı	emniyet	kemerleri	
ve kalça tutucular

•	 Dış	emniyet	özellikleri	silecek	ve	
yıkamalı emniyet camı, farlar (uzun 
ve kısa hüzmeli), arka farlar, fren 
lambaları, sinyal lambaları ve kornayı 
içerir

•	 Hız	göstergesi/Kilometre	göstergesi/
Seyahat mesafesi göstergesi

•	 Isıtıcı/Buğu	çözücü

•	 431	kg	toplam	taşıt	kapasitesi

•	 4	tekerlek	hidrolik	fren,	ön	ve	arka	
tambur

•	 Konforlu,	bağımsız	ön	ve	yarı	
bağımsız arka süspansiyon

•	 Kendinden	ayarlı,	kremayer	dişlili	
direksiyon

•	 AB	onaylı	plaka	tutucu



Standart Özellikler
•	 Tek	bir	şarjla	48	kilometreye	kadar	yol
•	 40	km/h	azami	hız
•	 Entegre	3	noktalı	emniyet	kemerleri	

ve kalça tutucular
•	 Dış	emniyet	özellikleri	silecek	ve	

yıkamalı emniyet camı, farlar (uzun 
ve kısa hüzmeli), arka farlar, fren 
lambaları, sinyal lambaları ve kornayı 
içerir

•	 Hız	göstergesi/Kilometre	göstergesi/
Seyahat mesafesi göstergesi

•	 Isıtıcı/Buğu	çözücü
•	 567	kg	toplam	taşıt	kapasitesi

•	 1,7	metre	hazne	uzunluğu
•	 4	tekerlek	hidrolik	fren,	ön	ve	arka	

tambur
•	 Konforlu,	bağımsız	ön	ve	yarı	

bağımsız arka süspansiyon
•	 Kendinden	ayarlı,	kremayer	dişlili	

direksiyon
•	 AB	onaylı	plaka	tutucu
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Carryall 6 LSV
BIR KAMYONETIN    KALBI
                             VE KAPASITESI.
Trafiğe çıkabilen yeni Carryall 6 LSV bir kamyonettir, ancak bir kamyonet fiyatına değildir. 
1,7 metre uzunluğundaki haznesiyle ve 567 kg'a kadar taşıt kapasitesiyle kusursuz boyutlara 
ve güce sahiptir.

Bu faydalı taşıt büyük taşıtların giremediği dar alanlara girer. Gücü sizi şaşırtabilir, özellikle 
akaryakıt	gerektirmediği	ve	de	tamamen	sessiz	olduğu	için.	Her	işi	yapabilmeniz	için	sıfır	
emisyonlu tamamen elektrikli şasisi 11,7 kw'lık motorun (tepe değeri) gücünü kullanır.
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Yapılacak iS No 415: PLAJ BEKCISI./IS NO 661: cankurtaran. 
Trafige c kabilen Carryall 6 LSV bircok plajda gezinir. Yaklas k 2 metre 
uzunlugundaki haznesiyle arazide seyahat icin de konforludur. Ister 
misafirler icin sezlonglar  ister de kurtarma ekipmanlar n n tasmak 
olsun, plaj hayat  icin idealdir.[1]
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Yapılacak iS No 77: 
TEMIZLIK.  

Carryall 2 zorlu ve 
kirli isleri tercih eder, 

ancak temiz ortamlarda 
da isini iyi yapar. Temizlik, 

etkinlik haz rlama, al sveris; 
ne gerekiyorsa trafige c kabilen 

Carryall 2 LSV butun gun cal s r.[1] 
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Siz bizim baSarımızı sürüyorsunuz.
Club Car dünyanın en büyük küçük tekerlekli elektrikli taşıt üreticisidir. Sektörün 
en güvenilir ve dayanıklı faydalı veya taşıma taşıtlarını üretiyoruz. Ve bunları süren 
kişileri takdir ediyoruz.

Club Car'ın dünya çağındaki satıcı ağı taşıtlarınız için kaliteli hizmet ve hızlı destek 
sağlar. LSV'lerimiz 2 yıllık bir sınırlı garantiyle desteklenmektedir. Akülerimiz 
4  yıllık bir garantiyle desteklenmektedir. Garantilerimiz, Club Car'ı seçtiğinizde 
performansın keyfini sorunsuzca sürmeniz için verdiğimiz sözlerdir.[3] 
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˙OPSIYONLAR ve aksesuarlar[1]

           1000 iSiniz iCin.
Trafiğe çıkabilen Club Car LSV'nin her birinin mühendisliği ve üretimi her şeyi taşıyacak şekilde 
yapılmıştır. Tabii ki günlük hayatınızı kolaylaştırmak üzere daha fazla iş yaptırmak için her zaman 
bazı opsiyonlar ekleyebilirsiniz. 

Ağır hizmet aküler

Elektrikli hazne kaldırma sistemi

Akü kapasitesi göstergesi

Saat sayacı

Alüminyum kargo haznesi

Çit

Kabin arka camı (sol)
Kabin kapıları (sağ)

Diferansiyel koruması

Tek noktadan sulama sistemi

A. Beyaz   B. Gri   C. Koyu Gri   D. Bej 
E.	Yeşil			F.	Klasik	Mavi			H.	Bordo

Kabin ısıtıcı

Hazne	matı

Jant kapakları

Küllük
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˙˙TEKNIK ÖZELLIKLER[1] [2]

DÜNYANIN EN SAGLAM YARARLI TASITLARI. 
Elinden geleni ARDINA koyma. 

KATEGORI CARRYALL 2 LSV CARRYALL 6 LSV
Taşıt 2002/24/EC	tasdiki	(L7e	Kategorisi)	Dört	tekerlekli	araç	yönetmeliği

Sürücü motoru 3 fazlı AC endüksiyon motoru

Beygir gücü 6.080	dev/dak'da	3,3	kW	(4.4	HP);	tepe	değeri	11,7	kW	(16	HP)

Tahrik ünitesi 12,3:1 doğrudan tahrik aks, çift redüksiyon helisel dişli

Elektrik Sistemi 48 Volt

Aküler Sekiz	adet	6	Volt	(standart:	115	dak	@	75	A;	ağır	hizmet:	145	dak	@	75	A)

Şarj ünitesi Otomatik,	bilgisayar	kontrollü	48	V	DC,	17	A;	UL/CUL/Yönetmelik	2004/108/EC

Kontrol Aleti 400 A katı hal (AC)

Direksiyon Kendinden ayarlı, kremayer dişli

Ön süspansiyon İkili hidrolik amortisörlü bağımsız yaprak yay

Arka süspansiyon İkili hidrolik amortisörlü yaprak yaylar

Frenler 4 tekerlek hidrolik, ön ve arka tambur

Park freni Elle çalışır, mekanik, kilitli

İskelet/şasi İkili	I-profil	kaynaklı	alüminyum

Ön kaporta ArmorFlex®

Yan ve arka kaporta Tamamen alüminyum

Kaporta boyası Otomotiv sınıfı boya

Aydınlatma paketi Farlar	(uzun	ve	kısa	hüzmeli),	arka	farlar,	fren	lambaları,	sinyal	lambaları	ve	korna; 
AB gerekliliklerini yerine getirir.

Ön lastikler E	işaretli,	205/50	R10,	birinci	sınıf	diş

Arka lastikler E	işaretli,	205/50	R10,	birinci	sınıf	diş

Alet Düzeni Hız	göstergesi/kilometre	göstergesi/seyahat	mesafesi	göstergesi,	akü	uyarı	ışığı,	sinyal	ve	dörtlü	flaşörler

Haznesi	yük	boyutu	(kargo	haznesi) 124 x 126 x 28 cm 163 x 112 x 47 cm

Haznesi	yük	boyutu	(hassı	hazne) 119 x 126 cm 172 x 112 cm

Azami taşıt ağırlığı 1.071 kg 1.236 kg

Toplam taşıt kapasitesi 431 kg 567 kg

Taşıt ölçüleri (U x G x Y) 286 x 127 x 186 cm 340 x 127 x 186 cm

Dingil mesafesi 197 cm 250 cm

Diferansiyelin zeminden yüksekliği 11 cm

Diş	merkezleri	(ön	/	arka) 88	/	98,5	cm

Kuru ağırlık (akülerle) 642 kg 720 kg

Hız 40	km/h

Taşıt garantisi [3] 2 yıl, sınırlı

[1]	Bu	katalogdaki	tüm	taşıtlar,	tüm	modellerde	bulunmayabilecek	ilave	opsiyonlar/aksesuarlar	içerebilir.	Aksesuarlar	listesi	ve	bulunabilirlikle	ilgili	yetkili	Club	Car	satış	temsilcinize	danışın.	[2]	Burada	anılan	taşıtlar	
1137/2008/EC	ile	tashih	edilmiş	2002/24/EC	yönetmeliğine	göre	onaylıdır.	Bu	taşıtların	kullanımı	yürürlükteki	yerel	tüm	yasalara	da	tabidir	ve	bunun	sonucunda	belirli	ortamlarda	bu	taşıtların	kullanımı	sınırlandırılabilir	
veya yasaklanabilir. Geçerli ve uygun bir sürücü belgeniz olmadan bu taşıtları kullanmayın. Club Car ürünlerimizin sadece emniyetli ve yasal kullanımını destekler ve bu yüzden bu taşıtları yollarda kullanmadan önce 
ilgili yetkili kurumlara danışmanızı kesinlikle önerir. Bu taşıtları yürürlükteki yasaları ihlal edecek, kullanım kılavuzundaki yönerge veya önerilere ters düşecek ve trafiği engelleyecek şekilde kullanmayın. Yaralanma 
riskini azaltmak için, bu taşıtları her zaman emniyetli ve bilinçli bir şekilde ve tüm Carryall LSV modellerinde standart olarak bulunan emniyet kemerleri bağlı olarak kullanın. [3] Burada, açıkça belirtilmiş veya zımni 
olarak herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Kulanım kılavuzundaki Sınırlı Garanti belgesine bakın veya Club Car, LLC'ye yazın. Şirket tasarım değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar ve bu değişiklikleri daha önce 
satılmış olan ünite veya sistemlerde uygulama zorunluluğu bulunmaz.
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Ingersoll Rand evlerde ve binalarda hava kalitesini ve konforunu geliştirmek, gıda ve çabuk bozulabilen maddeleri taşımak ve korumak, 
konutların ve ticari mülklerin güvenliği sağlamak ve endüstriyel üretkenlik ve verimliliği artırmak için ürünler, hizmetler ve çözümler 
sunan global çeşitli alanlara yönelmiş bir şirkettir. 100 yıllık teknolojik yenilikçiliğimizle müşterilerimizin ilerleme göstermelerini ve 
dünyalarında pozitif bir etki oluşturmalarını sağlarız.
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