
ET-lander er til land og by
Du kan bruge køretøjet til arbejde og køre på almindelige veje, men også 
off-road. Kapacitet til at køre på skråninger op til 35%.

ET-lander kan tilpasses efter behov
Du kan designe og konfi gurere, så den tilpasses netop dine behov.

ET-lander er »Made in Europe«
Alle dele til bilen er fremstillet i Europa. Over 95% af produktet kan genbruges.

ET-lander er ergonimisk
Den rummelige kabine tilbyder plads nok til 2 personer og har 360° udsyn. 
Den er lydisoleret, termisk isoleret og ventileret.

Etesia ET-LANDER el-arbejdsbil opbygget på kraftigt 
chassis med 1 ton lastkapacitet og trækker 750 kg. trailer

ROBUST OG
KOMPAKT

ET Lander kan transportere gods 
på op til 1 ton og kan også trække 

op til 750 kg. Med sine all-road-dæk 
og kra�tfulde transmission er det et 
rigtigt terrængående køretøj til brug 
under mange forskellige forhold på 

skråninger og vanskeligt terræn.

*

Vi trækker 
op til 

750 kg trailer

Afl æsnings vægt 
1 tons på bilen

279.996,-
EXCL. MOMS

(349.995 INCL. MOMS)

INTROPRIS

VED BESTILLING I 2022

*
Prisen er baseret på en chassis version 
med lukket kabine samt standard udstyr. 
Incl. blybatteripakke.

MAGA version ikke 
muligt at indregistrere



INSPIRATIONSFOTO 

VI OPBYGGER DIN NYE ET LANDER 
SÅ DEN ER TILPASSET DINE BEHOV

Det er muligt at tilvælge en 400ltr. 
Integreret vandtank med pumpe samt 
vandkoblinger i front samt på højre side 
af bilen.

Vælges din nye ET-Lander med langt 
lad er begge sider lavet så de kan 
bruges til køreramper.
 

ET-Lander kan leveres med Lithium 
eller blybatterier. Der ydes 5 års garanti 
på begge typer (ET-Lander N1 kan kun 
leveres med Lithium)

Her er ET-Lander monteret med 
Keckex varmtvandsanlæg til 
bekæmpelse af ukrudt. 
Monteret med fronthoved ophængt 
i hydraulisk frontlift.
 

ET-Lander kan opbygges med 
forskellige typer aflåselige skabe bag 
kabinen, med mulighed for indbygget 
inverter-kit med 230V 2000Watt 

ET-Lander med el-hydraulisk frontlift 
monteret med A-Ramme samt 1 dob-
beltvirkende hydraulisk udtag samt 12V 
udtag (Mulighed for mont. af dozerblad)

ET-Lander er opbygget på et kraftigt 
lastbilschassi og kan udstyres med 
kraftig el-hydraulisk 3-vejs tip funktion.

Tilvælger du el-hydraulisk tip monteres 
der samtidig fjernbetjent kontakt til tip, 
så du kan holde øje med aflæsningen.

I samarbejde med kunden kan vi tilbyde en 
individuel opbygning af bilen, hvor du selv 
vælger udstyr, dæk, farve m.m. 
Mulighederne er mange og allervigtigst er det 
at du får en bil der er tilpasset dine behov.
Normal leveringstid efter færdig bestilling 
er ca. 5-7 uger. Eksempel på opbygning 

med langt lad samt 
container opbygning



INSPIRATIONSFOTO 

ET-Lander N1 med Off-road dæk. Kort lad med ekstra sider. Integreret 400ltr. vandtank, hydraulisk frontlift med A-Ramme, blitzlys 
samt tagbagageholdere, kabine bag kabine med afl åste døre i begge sider. 

ET-Lander N1 kører også let på Off-road 
stier. 

ET-Lander har en god kabine med masser af plads, samt god 
oversigt og udsyn.

Kabine MAGA model 
med gode sæder med 
bæltespænde. 

Kabine ET-Lander N1 
indregistreret model med 
lækre sæder med høj ryg og 
3-punkts seler. 

ET-Lander MAGA monteret med Saltnex væskespreder. 

ETESIA ET-Lander leveres som Bil N1 og lever op til de strengeste 
krav til sikkerhed for dig som fører af bilen. Alle test er udført 
efter Europæisk lovgivning og sikre dig som bruger de bedste 
betingelser. Bilen kører 40km/t og må bruges på almindelig vej 
(i modsætning til et motorredskab, som har meget få 
muligheder for lovlig kørsel på offentlig vej).

Leasing forslag til ET-Lander - køreklar bil  

Købspris  ....................................kr.  349.996,-
Udbetaling  ...............................kr.  70.000,-
Restværdi  .................................kr.  35.000,-
Løbetid 60 måneder.
Variabel leasingydelse ..........kr.  4.750,-

Alle priser er excl. moms.
Der tages forbehold for kreditgodkendelse og ændring i cibor 3 rente.
Ydelsen er incl. omkostninger til oprettelse.

349.996,-
EXCL. MOMS

(437.495 INCL. MOMS)

*
N1 Version Godkendt til kørsel på off entlig 

vej som alm. bil. Baseret på en basis 
chassic med lukket kabine samt std. 

udstyr og lithium batteripakke. 

INTROPRIS



Bilen er produceret i Frankrig, udelukkende europæiske komponenter. 
Bilens materialer er 95% genanvendelig.
Vi sælger og servicerer i hele Danmark og sikrer dig, at du altid er kørende. 

STANDARDUDSTYR 

Sikkerhed:

• Nøgle lås ved døre og bokse.

• Personlig sikkerheds brik til hver fører (+ nøgle N1 model)

• Sikkerheds sædekontakt ved fører

• Sikkerhedssele ved fører og passereger (bælte) (3 punkts sele i N1 model) 

• Dørbeskyttelse samt lyddæmpende materiale (expanded polypropylene shock absorbers)

• Bak alarm 

• Horn

• Havariblink

• 12V LED Blinklys

• Automatisk Power off (når føreren forlader sædet) Kan indstilles med 15 min. timer. 

• 2-Speed vinduesvisker med vasker.

• Fodbetjent advarsels klokke

• Vej samt mulighed for Off-Road dæk 185/75-R14

Kabine & Komfort

• Stor 1,7m3 kabine med let ind og udstigning

• 360 graders udsyn

• 2 sæder i kabinen (komfortstole i N1 m. 3-punkts sele) 

• Bagvindue med mulighed for åbning af vindue.

• Elektrisk 1kW kabinevarmer med 3 hastigheder samt dyser mod forruden

• LED Kabinelys

• Elektrisk Servostyring

• 12V Udtag 

• Radio med USB samt MP3 (mulighed for at opkoble mobilen)

• Parkerings og Bakkamera.

• Let og overskueligt 4,3« LCD infodisplay samt kontrolfunktioner

• Fartpilot fra 2-40km/t 

• Integreret Lader ved valg af Lithium batteripakke (16A-230V) 7 timer for fuld ladning



TECHNICAL DATA* 

Kontakt os gerne pr. mail eller telefon og hør om dine muligheder
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Max højde over kabinen 1.990mm

Total længde 3.713mm

Total bredde 1.510mm

Akselafstand 1.830mm

Lastkapacitet på lad (med fører) 1.000kg

Trækkapacitet trailer med bremser 750kg

Venderadius imellem vejkant 4.500mm 

Frihøjde  195mm 

Stigninger op til 35%

Batteri  Lithium 180Ah 13,86kWh 72V  

 Syrebatteri 72V 220Ah 15,8kWh (ikke mulighed på N1 version)

Motor Power Kraftig børsteløs 3-faset AC-Motor på 10kW

Transmission Kraftig bagaksel 1:16 udveksling m. differentiale 

Hastighed 40km/t indregistreret som bil N1 (kræver alm. bil kørekort) 

Garanti Der ydes 2 års garanti på alle dele (Dog ikke sliddele) 

 5 års garanti på Lithium og syre batteripakken. 

Alle priser er excl. moms

EDrive-Nordic sikre dig en sikker og troværdig 
levering og eftermarkedet 
Vi kommer i hele Danmark og sikre dig optimal 
og driftsikker kørsel. 
Vi er med dig før, under og efter købet af din nye 
El-Arbejdselbil. 

Leasing forslag til ET-Lander MAGA model

Købspris  ...............................................kr.  279.996,-
Udbetaling  ......................................kr.  56.000,-
Restværdi  ..........................................kr.  28.000,-
Løbetid 60 måneder.
Variabel leasingydelse kr.  3.770,-

Alle priser er excl. moms

Der tages forbehold for kreditgodkendelse og ændring i cibor 3 rente
Ydelsen er incl. omkostninger til oprettelse.

Multifunktions 
el-arbejdslastbil  

som en schweizerkniv

279.996,-
EXCL. MOMS

(349.995 INCL. MOMS)

INTROPRIS

VED BESTILLING I 2022

*
Prisen er baseret på en chassis version 
med lukket kabine samt standard udstyr. 
Incl. blybatteripakke.

MAGA version ikke 
muligt at indregistrere

Salgsansvarlig / Sales Manager

Josef Hart · Tlf. +45 22 77 52 48

Sælger

Niels Jørgen · Tlf. +45 25 78 52 48



INDUSTRIVEJ 9 · 9690 FJERRITSLEV   · WWW.EDRIVE-NORDIC.DK · INFO@EDRIVE-NORDIC.DK

Salgsansvarlig / Sales Manager

Josef Hart · Tlf. +45 22 77 52 48

Sælger

Niels Jørgen · Tlf. +45 25 78 52 48

EDrive-Nordic sikre dig en sikker og troværdig levering og eftermarkedet 
Vi kommer i hele Danmark og sikre dig optimal og driftsikker kørsel. 

Vi er med dig før, under og efter købet af din nye El-Arbejdselbil. 

ARBEJDSBIL UDEN KABINE 
•
•
•

Vejl. Pris 239.996,- (Excl. Moms) 

(Prisen er lavet på basis køretøj uden lad mm.

Ikke godkendt til vej, kræver lukket kabine)

Industrivej 9, 9690 Fjerritslev, www.Edrive-nordic.dk, mail: info@edrive-nordic.dk

Sælger Josef 22775248, Sælger Niels Jørgen 25785248

•
•
•

Vejl. Pris 239.996,- (Excl. Moms) 

(Prisen er lavet på basis køretøj uden lad mm.

Ikke godkendt til vej, kræver lukket kabine)

Industrivej 9, 9690 Fjerritslev, www.Edrive-nordic.dk, mail: info@edrive-nordic.dk

Sælger Josef 22775248, Sælger Niels Jørgen 25785248

•
•
•

Vejl. Pris 239.996,- (Excl. Moms) 

(Prisen er lavet på basis køretøj uden lad mm.

Ikke godkendt til vej, kræver lukket kabine)

Industrivej 9, 9690 Fjerritslev, www.Edrive-nordic.dk, mail: info@edrive-nordic.dk

Sælger Josef 22775248, Sælger Niels Jørgen 25785248

239.996,-
EXCL. MOMS

TILBUD

BASIS KØRETØJ
• Basis køretøj

• Offroad dæk

• (Truck) Batteripakke 220Ah

ET-Lander kan opbygges uden kabine 
monteret med lad og hydraulisk 3-vejs tip. 
Særdeles velegnet til opgaver hvor der 
er mange ind- og uddstigninger og hvor 
kabinen ikke giver mening. 

Her er viste model uden kabine samt lad 
med Hydraulisk 3-vejs tip. Godt alternativ til 
en grøn elektrisk el-bil til arbejde på 
golfbaner, parker etc.

Prisen er lavet på basis køretøj 
uden lad m.m.
Ikke godkendt til vej, kræver 
lukket kabine.
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