
Let tilgængeligt personkøretøj, som øger mobilitet 
og forbedrer arbejdsmiljø. 

TRANSLET 0



Smalt køretøj på tre hjul med eldrevet motor til 
persontransport. 

Translet 0 er kun 37 cm bred, hvilket gør den ideel til alt fra bykørsel til 
intern transport på arbejdspladsen. Den stiller ikke store krav til parker-
ingsforhold. Den smalle bredde gør, at køretøjet føles som et løbehjul, 
hvorfor kropsstyrke og balance er nødvendigt i forhold til Translet 
3.  Ved brug af transletten vil det tage ned til 5 min at tilbagelægge 1 
km afhængig af hastighed og belastning, mens det vil tage ca. 12 min 
i hurtigt gåtempo uden belastning. Dette gør det muligt at opnå en 

tidsbesparelse på 45 min - 2.5 time, hvis man tilbagelægger op til 20 
km på en arbejdsdag. En Translet 0 øger effektiviteten og forbedrer 
dagligdagen. Desuden kan der påmonteres en frontkurv til transport af 
mindre emner og vælges mellem flere typer sæder og lændestøtte. 

Batterier, stel og sæde/lændestøtte kan nemt skilles ad, hvilket gør 
det let at transportere Translet 0 i en bils bagagerum. 

Køretøjet produceres også i en mindre model, som kan benyttes af 
børn fra ca. 6 års-alderen, hvor højde og hastighed kan tilpasses.

Translet 0 # 9998A, HMI # 40957

Mål H: 460 mm, B: 370 mm, L: 1030 mm Hastighed 6 km/t, 12 km/t

Vendediameter 1700 mm Stigningskapacitet 4%, 6%

Vægt 37 kg Lasteevne inkl. fører 90 kg

Batterier 24 V 20 Amph Hjulmontering / grå / forhjul 250 x 3”

Lader - ladetid 2,5 Amph - 6 timer Hjulmontering / grå / baghjul 250 x 3”

Motorkraft 380 W Pris inkl. type 0-sæde/lændestøtte, 

ekskl. moms

Kr. 16.495,-

Kørelængde pr. opladning Op til 20 km Pris for frontkurv inkl. beslag, 

ekskl. moms

Kr. 585,-
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1) Retningsskifte
2) Hastighed



Let og sikker transport i mindre gange og befolkede områder.

TRANSLET 3



Smalt køretøj på tre hjul med eldrevet motor giver større 
fleksibilitet og mobilitet. 

Translet 3 er kun 67 cm bred. Den lille størrelse giver mulighed for sikker 
kørsel i mindre gange og befolkede områder samt nem parkering. 
Køretøjets ekstra bredde giver øget stabilitet og balance ved person-
transport i forhold til Translet 0, som kun er 37 cm bred samt mulighed 
for hurtigt på- og afstigning

I hurtigt gåtempo vil det tage ca. 12 min at tilbagelægge 1 km uden 

belastning af gods, mens det kun vil tage ned til 4 min med Translet 3. 
Dette gør det muligt at opnå en tidsbesparelse på 1.5-2.5 timer, hvis 
man tilbagelægger op til 20 km på en arbejdsdag. 

Der kan monteres en frontkurv til transport af mindre emner og vælges 
mellem flere typer sæder og lændestøtte. Batterier, stel og sæde/
lændestøtte kan skilles ad og transporteres.

Køretøjet produceres også i en mindre model til børn fra ca. 6 års-
alderen til f.eks. skolebrug, hvor højde og hastighed kan tilpasses.

Translet 3 # 9998C, HMI # 45873

Mål H: 490 mm, B: 600 mm, L: 1070 mm Hastighed 7 km/t, 15 km/t

Vendediameter 1700 mm Stigningskapacitet 10%

Vægt 44 kg Lasteevne inkl. fører 125 kg

Batterier 24 V 20 Amph Hjulmontering / grå / forhjul 250 x 4”

Lader - ladetid 2,5 Amp - 6 timer Hjulmontering / grå / baghjul 300 x 4”

Motorkraft 400 W Pris inkl. type 0-sæde/lændestøtte, 

ekskl. moms

Kr. 18.495,-

Kørelængde pr. opladning Op til 20 km Pris for frontkurv inkl. type 2-sæde, 

ekskl. moms

Kr. 19.995,-
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Personkøretøj med lad til transport af gods sænker risikoen 
for arbejdsskader og øger effektiviteten. 

TRANSLET 
CARGO



Med mulighed for hurtig på- og afstigning er Translet Cargo 
tidsbesparende og effektiv. 

Translet Cargo er ideel til skoler, sygehuse, haller og industribygninger, 
hvor afstandene er store. Den er fremstillet med et nedadvendt træk 
og en ladplads, hvor der er plads til gods. Dette giver øget effektivitet 
og forbedret arbejdsmiljø, da brugeren undgår gentagne løft og trans-
port at gods, og dermed mindsker risikoen for sygemeldinger. 

Det vil tage ca. 12 min. at tilbagelægge 1 km i hurtigt gåtempo uden 

belastning af gods, mens det kun vil tage ned til 4 min. med Translet 
Cargo. Det er muligt at opnå en tidsbesparelse på 1.5-2 timer, hvis man 
tillægger op til 15 km på en arbejdsdag. 

Translet Cargo fås også som +10, hvor man får 10 cm ekstra i længden. 
Dette er en fordel, hvis du har behov for ekstra benlængde eller et 
sæde.

Translet Cargo, # 9998D

Mål H: 490 mm, B: 600 mm, L: 1070 mm Hastighed 6 km/t, 15 km/t

Vende diameter 1700 mm Stigningskapacitet 6%, 10%

Vægt 44 kg Lasteevne inkl. fører 125 kg

Batterier 24 V 20 Amph Trækkraft 1000 kg

Lader - ladetid 2,5 Amp - 8 timer Hjulmontering / grå / forhjul 250 x 4”

Motorkraft 450 W Hjulmontering / grå / baghjul 300 x 4”

Kørelængde pr. opladning Op til 15 km Pris, ekskl. moms Kr. 27.995,-
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