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Balatonfűzfő Város Önkormányzata 
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 
Nóti Attila - városfejlesztési referens részére 
  
Tárgy: Elektromos kisteherautó ismertető 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Köszönjük, hogy tervezett elektromos jármű beszerzésével kapcsolatosan felkeresett bennünket. Bízom benne, hogy 
az alábbi ajánlatunk segíteni fogja beruházási döntéseinek a meghozatalában. 
 
Az elektromos járművek használatának előnyei: 

 0 károsanyag kibocsátás, 

 0 hangszennyezés, 

 Jelentős üzemanyagköltség-költségmegtakarítás;  

 a fosszilis üzemanyagok árának kb. 15%-a  

 Karbantartási költségmegtakarítás 

 hagyományos járművekhez képest jóval egyszerűbb kialakítás, kevesebb alkatrész, jóval lassabb avulás 

 A zöldrendszám használatából fakadó megtakarítás: 

 nincs regisztrációs adó, 

 nincs vagyonszerzési illeték, 

 nincs gépjárműadó, 

 nincs cégautóadó, 

 a cégek a villanyautó töltésére használt áram áfáját visszaigényelhetik, 

 ingyenes parkolás (települési szabályozás függvényében), 

 energiahatékonysági célokat szolgáló eszközbeszerzés címén igénybevehető TAO kedvezmény, 
 

 
ESAGONO GASTONE elektromos kisteherautó: 
 
Cégünk az olasz ESAGONO ENERGIA SRL generál importőre. Az általuk gyártott járműveket kizárólagos joggal hozzuk 
be az országba, forgalmazzuk és biztosítjuk a szerviz (alkatrész) hátterét.  
 
Az olaszországi ESAGONO Energia 1985 óta gyártja 100%-ban elektromos üzemű haszonjárműveit.  
Az ESAGONO GASTONE típusú 100%-ban elektromos kishaszongépjárművekkel, költséghatékony és környezetvédő 
módon tudja megoldani kisebb szállítási, illetve egyéb célfeladatait. Több mint 20 féle választható felépítményével, 
járművünk széles körben, számos célra konfigurálható. 
 
Járműkategória: N1 (Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel).  
Forgalomba helyezés zöld rendszámmal történik.  
 
A járművek elektromos komponensei teljesen időjárásbiztos módon vannak elszigetelve, akár nagynyomású mosóval 
is tisztíthatóak   
 
Az ESAGONO kisteherautók két fő verzióban rendelhetőek; rövid (323 cm), illetve hosszú (389 cm) kivitel. 
 

Az ESAGONO GASTONE kishaszonjárművek eleve elektromos üzemre lett tervezve, nem egy hagyományos belsőégésű 

motoros jármű áttervezésének az eredménye. Az ESAGONO teljes mértékben olasz termék. 

Az ESAGONO járművek európai típusbizonyítvánnyal rendelkeznek, hivatalosan N1 kategóriájúak (Áruszállító 

gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel), és zöld rendszámmal kerülnek 

forgalomba helyezésre. Vezetésükhöz B kategóriás jogosítvány szükséges. Az N1 járműkategóriával szemben 
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támasztott elvárások garantálják a magas minőséget, terhelhetőséget és a teljes közlekedésbiztonságot. A felhasznált 

részegységek (mint elektromos motor, tengelyek stb.) egytől egyig minősítettek és mind alá vannak rendelve a jármű 

magas teljesítményének és a fokozott biztonsági elvárásoknak. 

A jármű nagyszilárdságú és ellenálló vázszerkezete alumíniumból készül, ami egy egyedülálló tulajdonsága az 

ESAGONO járműveknek. Egyéb gyártók jellemzően a hagyományos acél alváztechnológiát alkalmazzák. Az alumínium 

vázszerkezet alacsony önsúlyt, kiemelkedő tartósságot és az időjárási/környezeti hatásoknak való ellenállást biztosít, 

szemben a hagyományos acél alvázakkal, amely járművek azon túl, hogy a nagyobb önsúly miatt kevesebb hasznos 

terhet hordozhatnak, ki vannak téve a környezet korrozív hatásának.  

A gyártó az alvázaira 10 év garanciát vállal. Az alumínium vázszerkezet kivételesen magas, 1250 kg hasznos teherbírást 

jelent, 2000 kg összsúly mellett, ami a több, mint ami ebben a szegmensben jellemző. 

 

Az ESAGONO teherautó a kompakt külső méretei ellenére tágas, 2 üléses utaskabint, panoráma jellegű kilátást kapott, 

ami biztosítja a jármű könnyű és biztonságos kezelhetőségét. A kabin ajtajai a menetiránnyal nyílnak.  

 

 
                        ESAGONO ajtónyitás a menetirány szerint 

Az ESAGONO teherautók platómérete 2400 mm hosszú, ami a megfelelő felépítmények használatával kiváló 

áruszállítóvá teszi. Járművünk a kis méretei miatt olyan helyekre is könnyen eljut, ahová a hagyományos városi 

teherszállítók nem tudnának. 

A jármű erőforrás választéka az olcsóbb, de megbízható AGM/GEL rendszerű akkumulátortól, a ma elérthető 

legkorszerűbb lítium vasfoszfát (LiFePO4) akkumulátorig terjed. A LiFePO4 akkumulátor a legmagasabb minőséget 

biztosítja mind a teljesítmény, mind a biztonságosság tekintetében, ráadásul az előállítása a legkevésbé 

környezetterhelő. A kínálatunkban szereplő különböző méretű akkumulátorok igazodnak a felhasználói elvárásokhoz. 

Egy ilyen akkumulátorral felszerelt ESAGONO teherautó, akár 180km/nap hatótávot is teljesíteni tud. A gyártó a 

LiFePO4 akkumulátoraihoz 5-7 év garanciát biztosít. Az akkumulátor valódi élettartama ennek több, mint a duplája. 

 

Az ESAGONO egy világszerte elismert márka, számos járműve fut szerte a Földön, amik közül nem egy már 170.000 

Km-t is meghaladta. Az ESAGONO a teherautóinál alkalmazott alvázra busz felépítményt is gyárt. Ezek a kisbuszok 

jellemzően nagy napi futásteljesítménnyel működnek.   
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Alapfelszereltség és általános paraméterek: 

Szerkezet:  

 alumínium alváz, 10 év garanciával, 

 ütésálló és feszültségmentes vázszerkezet, 

 97%-ban visszaforgatható anyagok használata, 

 Elektronika jellemzők:  

 fékezési-energia visszatáplálás, 

 direkt hátsókerék maghajtás, 

 10kW (15kW csúcs) magas hatásfokú AC motor, névleges feszültség: 72V 

 Curtis motorvezérlés 

 fedélzeti, szabályzóelektronikás akkumulátor töltő. 

Mechanikai részek: 

 fogasléces kormánymű, 

 első kerekek: McPherson rendszerű, spirálrugós futómű, hidraulikus lengéscsillapítóval, 

 hátsó kerekek: laprugós rendszer, hidraulikus lengéscsillapítóval, 

 kétkörös fékrendszer, fékerőelosztóval, fék elől: tárcsafék, hátul: dobfék, 

 légköri hatásoknak ellenálló akkumulátor tároló rekesz, 

 elektronikus és mechanikus komponensek védelme jégtől, sótól és egyéb mechanikai behatásoktól, 

 Gumi méretek: 165/70r13 normál, téli vagy M+S (négyévszakos) 

 Tartozék: emelő berendezés és kerékkulcs 

Kényelem és biztonság: 

 ergonomikus és viszonylagosan tágas utaskabin, 

 állítható, és fejtámlás vezetőülések, 

 szabványos biztonságiövek, 

 állítható kormánykerék-pozíció, 

 kétsebességű elektromos ablaktörlő, 

 LCD műszerfal; sebesség, akkumulátor státusz, munkaóra és hibajelenség kiírásokkal, 

 elektromos fűtés termosztáttal, 

 vezetőülés biztonsági szenzorral, 

 kiegészítő 12V aljzat.    

Teljesítmény: 

1 töltésre jutó átlagos hatótáv (UNECE Regulation R101):  

o AGM/GEL akkumulátorral: 70 km  

o Lítium-vasfoszfát akkumulátorral mérettől függően: 60 – 180 km  

 Teherbírás:  

o síkplatóval, oldalfalakkal: 900 kg 

o billenő platóval, oldalfalakkal: 760 kg 

o ponyvás felépítmény, síkplatóval: 850 kg 

 maximum sebesség: 50 km/h  

 mászóképesség összsúly mellett: 15%. 
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Specifikációk GASTONE - LONG 

Jármű kategória N1 (Tehergépjármű 3,5 t) 

Teljes súly 2.000 kg 

Önsúly 1.240 kg 

Alváz Alumínium EN AW-5754 H111 

Ülések száma 2 (biztonsági szenzorral) 

Platóméret (fixplató) 2.400x1.100 mm (lenyitható oldalfal magasság: 400 mm)  

Rakodási magasság 8800 mm 

Plató billentés Hidraulikus, távirányítóval vezérlehető 

AC elektromos motor 72V, 10 kW - csúcs 15 kW 

AC motorvezérlő Curtis inverter (vector algoritmus) 

Vezetőülés biztonsági szenzorral 

Elektromos kabinfűtés / hűtés Elektromos fűtés (termosztáttal) / klíma 

Szélesség x Hosszúság x Magasság 1200 x 3890 x 1940   mm 

Hasmagasság 230 mm 

Garancia alváz 10 év  

Garancia akkumulátor 5 év 

Garancia jármű 2 év 
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Lítium-ion-vasfoszfát (LiFePO4) akkumulátor 

Előnyei az ólomsavas akkumulátorokkal szemben: 

 megnövelt hatótáv: akár 180 km/nap  

 megnövelt élettartam; 2000 garantált ciklus  

(Ha mondjuk évi 300 alkalommal teljesen feltöltünk és az 0-ra merítjük az akkut, az kb. 7 évnyi élettartamot, 

és mintegy évi 27.000 km-t (összesen 180.000 km) jelent. Azonban az akkumulátorokat sohasem merítjük 

0-ra (nem is szabad), minthogy az sem, valószínű, hogy mindennap lejárjuk a maximum hatótávolt (27.000 

km/év sem életszerű egy ilyen járművel), tehát a garantált élettartam ennél jóval több, kb. 10-12 év. Ekkor 

még mindig csak arról beszélünk, hogy az akkumulátor névleges teljesítményen dolgozik. Ezután még 

hosszú éveken keresztül használható az akkumulátor, fokozatosan csökkenő hatótáv mellett. Egy ilyen 

akkumulátor praktikusan 13-15 év után kerül lecserélésre. 

 Megnövelt hasznos teherbírás +250 kg (a lítium akkumulátor kisebb tömege miatt) 

 A töltőegység lehet beépített is (nem szükséges külső fali töltő), illetve rendelhető utcai gyorstöltős 

változat is. 

 1-2 órás rátöltés (20 – 30 km hatótáv növelés) nem káros az akkumulátorra nézve 

 Megnövelt garancia: 5 év gyártói garancia 

 

 

Esagono elektromos kisteherautó, billenthető platóval, lenyitható, magasított oldalfallal 
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Alumínium perforált lemez magasítás, lenyitható, könnyen levehető (opció) 

 

Bemutató videó: 

https://www.youtube.com/watch?v=XuwSbU6Bwc4&list=PLOSEPn4Gqa5baSeIflc5E1zo75L7Ptpnl&index=27 

 

Szállítási kondíciók: 

 Megrendelés esetén szállítói szerződést (adás-vételi szerződés) kötünk.  

 Az ár tartalmazza a jármű ára mellett a műszaki vizsga, forgalomba helyezés, kiszállítás és helyszíni átadás – 

átvétel költségeit. 

 A teljesítés, a szerződést követő 6 hónapon belül.  

 Fizetés 50% szerződéskötéskor, 50% a teljesítést követően. 

 EUR árajánlat érvényeség: 2023.01.31.- ig. 

 Az árajánlat 1 EUR = 410 Ft kalkulációs árfolyam mellett készült. Ajánlati kötöttséget kizárólag az EUR árakra 

tudunk vállalni. 

Az ajánlott jármű a telephelyünkön bármikor megtekinthető, tesztelhető. 

Bármi kérdés, illetve észrevétel esetén, állok a rendelkezésére. 
 
2023. január 9. 

 

 

Tisztelettel: 

Gulyás György  
üzletágvezető 

 

http://www.royalkert.hu/
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Balatonfűzfő Város Önkormányzata 
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 
 
 
Tárgy: Tenax MaxWind-Hydro önjáró, nagy nyomású kézi- és útfelület mosó                           Ajánlati szám: ZAJ22/0030 

  
A MaxWind széria közterületi, vizes takarításra alkalmas verziója. Felépítésében, jellegében egyezik a MaxWind 
seprőgéppel, de kefék helyett, nagynyomású útburkolat (vízszintes cső, fúvófejekkel) -és nagy nyomású kézi mosóval 
rendelkezik.  
Víztartálya a megfelelő vegyszeres oldattal feltöltve, a fertőtlenítőszeres való lemosás lehetőségét is kínálja. 
 
Alapvető jellemzők: 

 100% elektromos – 24V, (hidraulikus és pneumatikus részek nélkül), 

 gyalogkisérős, vagy ráülős kivitel, 

 állítható elülső vízcső (gerendely), szórófejekkel, 

 állítható 20-100 bar nagynyomású mosóegység, több funkciójú, forgó fúvókákkal, 

 2 x 105 l víztartály, 

 5 l tisztítószer / fertőtlenítőszer tartály, 

 7 - 8 órás napi munkavégzést lehetővé tevő akkumulátorok, 

 csökkentett üzemeltetési költség és karbantartás igény (költséghatékonyság), 

 0 károsanyagkibocsátás, minimális zajterhelés, 

 könnyen irányítható, kezelése egyszerű. 
 

 
 
Bemutató videók: 

https://www.youtube.com/watch?v=hm6Mi22ry8o 
https://youtu.be/g1i2NbbkR7E 
Alapfelszereltség: 

http://www.royalkert.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=hm6Mi22ry8o
https://youtu.be/g1i2NbbkR7E
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 hátsó kerekek független felfüggesztés, 

 energia-visszanyelő fékrendszer az első kereken, 

 nagynyomású mosóegység, 12 m tömlővel, automatikusan visszatekerő tömlődobbal, 

 hangjelzőkűrt, 

 tárolórekesz (kesztyűtartó), 

 20 – 100 bar állítható víznyomás, 

 5 liter tisztítószer / fertőtlenítőszer tartály 

 cserélhető, forgó fúvóka a lándzsán 
 

 
Munka közben, kétkerekű kisérőkocsival (opció) 
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Kezelőegység: vészleállító, világítás kapcsoló, sebesség állító, akkumulátor szint és munkaóra kijelző, víznyomás állító, ki-be 

kapcsoló, indítókulcs 
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Jótállás, gépre és akkumulátorra, egységesen 2 év 

 

Szállítási kondíciók: 

 Megrendelés esetén szállítói szerződést (adás-vételi szerződés) kötünk.  

 A teljesítés, a szerződést követő 6 hónapon belül.  

 EUR árajánlat érvényes: 2023. január 31.-ig. 

 Az ár tartalmazza a kiszállítás költségét is. 

 Fizetés 50% szerződéskötéskor, 50% a teljesítést megelőzően. 

  
Bármi kérdés, illetve észrevétel esetén, állok a rendelkezésére. 
 
Köszönöm a figyelmét! 
 
 
 
2023. január 9. 

Tisztelettel: 

Gulyás György  
üzletágvezető 
jarmu@royalkert.hu 
+36 20 392 0493 

http://www.royalkert.hu/
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