
 

 
Uw dealer: 

 Met Köppl bent u altijd op het goede spoor! 

De 2-wielige Köppl werktuigdrager Compakt Easy E-Drive: combineert de compacte afmetingen en 

gemakkelijk bediening met de duurzaamheid van de E-Drive accu. 

Compakt-Easy E wordt aangedreven door een 48-Volt-Accu. De rijsnelheid kan traploos, onafhankelijk 

van het toerental van de aftakas geregeld worden van 0 tot 6 km/u vooruit en 0 – 3 km/u achteruit.  

Voor de Compakt-Easy E is een reeks van praktische aanbouwwerktuigen beschikbaar, zoals o.a. een 

maaier, grondbewerkingsmachines, reiniging, onkruidbeheer en winterdienst. De snelsluiting zorgt 

ervoor dat werktuigen snel en gemakkelijk, zonder gebruik van gereedschap, gewisseld kunnen 

worden. 

SPECIFICATIES CE E-Drive 

Vermogen 1,92 kW 

Aandrijving Traploos 

Hydraulisch 

Brandstof 48V / 40Ah 

Snelheid km/u 

 Voor 

 Achter 

  

0 – 6 

0 – 3 

In hoogte verstelbaar stuur Ja 

Aanbouwwerktuigen 8 

VOORDELEN 

 Compacte afmetingen 

 Wendbaar 

 Ergonomisch 

 Geen uitstoot van schadelijke 

brandstofgassen 

 Laag geluidsniveau 

 Lage onderhouds– en exploitatie-

kosten 

AANBOUWWERKTUIGEN 

www.vanderhaeghe.nl 

Köppl CE - E-Drive 



 

 
Uw dealer: 

De werktijd van de Li-Ion accu 

48 volt bedraagt  -afhankelijk 

van het aanbouwwerktuig-  

2 tot 3 werkuren. Voorzien van 

een acculaadsystem. Op-

tioneel:  accuwisselsysteem. 

Hydrostatische hendel om de wielen in vrijloop 

te zetten om moeiteloos te manoeuvreren.  
Extra veiligheid dankzij de noodstopinricht-

ing, om de machine direct stil te zetten. 

De snelwissel zorgt ervoor 

dat werktuigen snel en 

gemakkelijk, zonder ge-

bruik van gereedschap, 

gewisseld kunnen worden. 

Stuurboom in 

hoogte verstelbaar  

www.vanderhaeghe.nl 
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Köppl CE - E-Drive 

 De Compact-Easy E kenmerkt zich door de geringe afmetingen en de een-

voudige bediening. Daarmee zet deze machine de standaard voor elektrisch 

aangedreven werktuigdragers. De wendbaarheid, het makkelijk manoeuvreren 

en de hoge ergonomie zorgen ervoor, dat u lang met deze machine kunt 

werken zonder vermoeid te raken.  

Verschillende 

soorten banden 

mogelijk. 


