
INTELIGENTNIEJSZY SPOSÓB PODRÓŻOWANIA

2016 GEM® Pojazdy Elektryczne Premium

Pojazdy pokazane są z opcjami i akcesoriami, które mogą nie być częścią zestawów na stocku.



ZAPROJEKTOWANE DLA WYGODY

 ○ Przekonstruowana rama dała 
przestronniejsze wnętrze w tych samych 
kompaktowych rozmiarach.

 ○ Regulowane fotele dopasują się do 
wszystkich pasażerów - łącznie z ludźmi  
o wzroście 203 cm.

 ○ Ulepszone zawieszenie zapewnia równą 
stabilną jazdę - daje różnicę którą można 
poczuć.

 ○ Opcjonalne wspomaganie kierowania czyni 
manewrowanie jeszcze łatwiejszym.

MĄDRZE ZRÓWNOWAŻONY

 ○ Surowy pojazd z cichym bez emisyjnym 
napędem elektrycznym i niskimi kosztami 
eksploatacji.

 ○ Jedna bateria wystarcza do szeregu 
różnorodnych zastosowań.

 ○ Można podłączyć do każdego 
standardowego gniazda 230 V.

GEM®- ZBUDOWANY DLA 
BEZPIECZEŃSTWA

 ○ Homologacja do ruchu (z wyłączeniem e6) 

 ○ Cechy: 3 punktowe pasy bezpieczeństwa, 
opony szosowe, szklana szyba przednia, 
światła stopu i kierunkowskazy LED.

 ○ System ochrony użytkownika spełnia wymogi 
testu wytrzymałości dachu SAE.

 ○ Zintegrowane drzwi sztywne zwiększają 
bezpieczeństwo i ochronę przed wpływami 
atmosferycznymi.

GEM® e6® z opcjonalnym bagażnikiem

DRZWI SZTYWNE 
CZĘŚCIOWE 

ZINTEGROWANE DRZWI
Opcjonalne zdejmowane sztywne drzwi
zapewniają bezpieczeństwo i ochronę.

SUROWE CHROMOWANE

ZDERZAKI
Opcjonalne zderzaki surowe lub 
chromowane z przodu i z tyłu zapewniają 
ochronę i styl.

KOMFORT I WYGODA
Zwiększcie swoje doznania podczas jazdy
opcjami takimi jak pochylana i wspomagana
elektrycznie kierownica, ogrzewanie i stereo.

PEŁNE 
DRZWI CHROMOWANY 

ZDERZAK

BAGAŻNIK  
Z AŻUROWYMI 

BOKAMI

DRZWI  
CZĘŚCIOWESUROWY  

ZDERZAK

KWESTIE PRZEJAZDÓW
GEM® POJAZDY PASAŻERSKIE
Transport ludzi po kampusach, obiektach lub okolicy w wyróżniającej wygodzie. 

Przestronne wnętrze, intuicyjna ergonomia i otwarta konstrukcja pojazdów 

GEM® czynią wsiadanie i wysiadanie łatwym. Wszystkie fotele skierowane 

do przodu i cicha praca zwiększają bezpieczeństwo i sprzyjają komunikacji i 

rozmowom pomiędzy pasażerami.

TRANSPORTU PRZEWOZÓW OCHRONY I PATROLID
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OPCJE TYLNEGO BAGAŻNIKA

BOKI PEŁNE  POJEMNIK S-BOX

 PLATFORMA S-BED BOKI AŻUROWE

SKONFIGURUJ SWÓJ POJAZD GEM

Powiększcie komfort, bezpieczeństwo  
i wydajność konfigurując pojazd dla siebie. 
GEMR oferuje szeroki asortyment różnorodnych 
akcesoriów i opcji.

DRZWI SZTYWNE 
PEŁNE

Pojazd e2 oferuje najmniejsze 
rozmiary i największą zwrotność, 
włącznie z najmniejszym 
promieniem skrętu do użycia  
w ograniczonej przestrzeni.  
Łatwy do prowadzenia wewnątrz  
i na zewnątrz.

e2

Pojazd e4 kompaktowy, zwrotny 
i wszechstronny przewozi cztery 
osoby w przestronnej wygodnej 
kabinie - 109 cm miejsca na nogi 
do wyjątkowej jazdy.

e4

Pojemny pojazd e6R z zawieszeniem 
wzmocnionym dla zapewnienia 
najpłynniejszej jak tylko jest to 
możliwe jazdy przewozi do sześciu 
osób.

e6®
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ŚWIETLISTO 
BIAŁY

KOLOR 
STANDARDOWY

CAŁKOWICIE NOWE  GEM®



Gwarancja lata

Części i Praca

MĄDRZEJSZY WYBÓR
Do przewożenia ludzi i ładunków, pojazdy elektryczne premium PolarisR GEMR są mądrzejszą alternatywą niż wózki golfowe, małe 
furgonetki lub vany.  

R  Przestronny, wygodny i dopuszczony do ruchu — zbudowany specjalnie do użytku na drogach
R  Ekologiczny i ekonomiczny — tylko 2€ na każde przejechane 100 km — mniej niż 1⁄6 kosztów małej furgonetki lub vana
R  W pełni konfigurowalny aby zwiększyć Waszą wydajność i zadowolenie

e2 e4 e6®
Masa Brutto Pojazdu 819 kg 1,046 kg 1,361 kg

Ładowność Użyteczna 320 kg 455 kg 591 kg

Wymiary Pojazdu (L x W x H) 262 x 141 x 186 cm 343 x 141 x 186 cm 424 x 141 x 186 cm

Rozstaw Osi 175 cm 257 cm 339 cm

Promień Skrętu 381 cm 526 cm 671 cm

Wymiary Platformy (L x W) 83 x 108 cm z opcją S-Bed 83 x 108 cm z opcją S-Bed 83 x 108 cm z opcją S-Bed

Baterie Cztery 12V elektrolit płynny Cztery 12V elektrolit płynny Osiem 6V elektrolit płynny

Koła Drogowe 13 cali, 155/80 R13 Drogowe 13 cali, 155/80 R13 Drogowe 13 cali, 155/80 R13

Prędkość Maksymalna 40 km/h 40 km/h 40 km/h

Silnik Moc 5.0 kW/ 6.7 HP 5.0 kW/ 6.7 HP 6.5 kW/8.7 HP

Dopuszczenie do Ruchu Tak Tak Nie

Standardowe Cechy Fotele kubełkowe • Miejsce na nogi - 109cm • 3 punktowe pasy bezpieczeństwa • Regulowany fotel kierowcy • Dopuszczony do ruchu • Światła 
drogowe/mijania • Światła stopu i pozycyjne LED • Samowyłaczające kierunkowskazy • Uchwyty, światło kabiny i gniazdo dla akcesoriów • 
Bezpieczna szyba samochodowa • Wycieraczka szyby przedniej • Odmrażanie szyby przedniej • Hamulce tarczowe kół przednich • Regeneracyjne 
hamowanie • Kierowanie - maglownica • Zawieszenie samochodowe: Przód kolumny MacPherson skok 14cm / Tył wahacze IRS skok 15cm • Napęd 
48V AC • Pokładowa ładowarka 1kW • Baterie kwasowe z zestawem do nawadniania • Wytrzymała antypośliz gowa podłoga • Wodoodporne, 
grafitowe fotele • Halogenowe reflektory

eM® 1400
Masa Brutto Pojazdu 1,338 kg

Ładowność Użyteczna 635 kg

Wymiary Pojazdu (L x W x H) 292 x 144 x 131 cm

Rozstaw Osi 201 cm

Promień Skrętu 424 cm

Wymiary Platformy (L x W) 107 x 130 cm

Baterie Osiem 6V elektrolit płynny

Koła 23 x 8.5-12; Duro

Prędkość Maksymalna 30 km/h

Silnik Moc 5.2 kW/ 7.0 HP

Dopuszczenie do Ruchu No

Standardowe Cechy Stalowa platforma • Holowanie 560 
kg • Surowa ekonomiczna konstrukcja 
• Mocowania Lock & RideR i Lock &
Work™ • Zasięg do 70 km • Przód 
kolumny MacPherson skok 13 cm / Tył
wahacze IRS skok 15 cm • Hamulce
tarczowe na 4 koła • Napełnianie 
baterii

Dostępny także: GEM® eM 1400

SPECYFIKACJE

ZEPPELIN POLSKA Sp. z o.o.
Kajetanu, Klonowa 10, 05-830 Nadarzyn
Tel. : +48 22 566 47 11 I Fax. +48 22 566 47 36  
Email: marketing@zeppelin-polska.com

www.zeppelin.pl


