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KURT: urban e-mobility 
à la carte!

Nu beschikbaar in exclusieve voorverkoop !
De City-KURT CK1 is een nieuw type elektrisch vervoermiddel voor persoonlijk gebruik. Het is 
veel meer dan een e-bike maar het is ook geen micro-auto. Zonder over een rijbewijs te 
beschikken kan u op voet- en fietspaden rijden zolang u de gangbare snelheidslimieten in acht 
neemt. U kan tot 50 kg meedragen in de ruime koffer of u kan op verzoek het voertuig laten 
aanpassen aan uw specifieke behoeftes.

Als communicatie tussen dispatcher en bestuurder wenselijk is, kan er optioneel een smartphone 
met KURT-app geleverd worden. De bewaker kan dan een vloot voertuigen bewaken; hij kan de 
status van de wagens en de batterijen opvolgen en instructies geven.
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Optioneel dashboard 
via smartphone

Optioneel vlootbewaking 
met centrale server

9990,- euro
standaard model

(excl. BTW en 
transport)

Alle City-KURTs worden volledig 
elektronisch gestuurd. De twee 
actieve wielen maken een vlotte 
besturing en soepel optrekken 
mogelijk. 

De krachtige batterijen maken 
een bereik tot 50 km mogelijk. 
Het opladen gebeurt ’s nachts of 
tijdens het parkeren aan een 
standaard stopcontact. Een City-
KURT veroorzaakt minder lucht- 
en geluidspollutie en heeft een 
lage energiekost. Een City- 
KURT neemt ook minder plaats 
in dan een klassiek voertuig.

Op verzoek kan de City-KURT 
CK1 omgebouwd worden voor 
andere gebruiksdoeleinden, 
zoals sterkere motoren en 
krachtiger batterijen.
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KURT: e-mobility à la carte. 
Een City-KURT CK1 ontwerp om aan uw specifieke wensen te voldoen.

Persoonlijk voertuig: klein en 
veilig, voor korte verplaatsingen 
naar familie, vrienden en om 
boodschappen te doen.

Persoonlijke golfkar: klein en 
gerieflijk, voor het meenemen van 
de golfuitrusting op het golfterrein.

Food bezorging: breng de 
bestellingen van pizza’s en 
voeding in een geïsoleerde cargo 
box ter plaatse

Eerste hulp bij ongevallen: voor 
snelle interventie in bevolkte 
zones. Gebruik de compacte CK1 
en rij snel met de nodige uitrusting 
naar het noodgeval.

Diensten. Verleners van 
professionele diensten kunnen 
met de CK1 overal geraken.

Lichte logistiek. Laatste mijl 
bedeling voor pakjes en brieven.

Bewakingsdiensten. Bewaak 
straten en terreinen en neem de 
nodige uitrusting mee.

Specificaties City-KURT CK1: Afmetingen: 1800 L x 800 B x 2000 H (+/-), max. snelheid 18 km/h. Twee motors-
in-de-wielen van 1 kW met energie recuperatie bij afremmen, 2 x 94 Nm, batterij 2x 36 VDC - 20 Ah nominaal - 
LiFePO4 met BMS, charger 10A 220 VAC, lichten voor en achter, 2 achteruitkijkspiegels, veiligheidsgordels.

Alle voorgestelde modellen kunnen gewijzigd worden op bestelling.
City-KURT CK2: L1e voertuig, maximum snelheid 25 km/h. Optie 4 motoren-in-wiel. 
City-KURT CK3: L5e voertuig, maximum snelheid 45 km/h. Optie 4 motoren-in-wiel.
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