
קטלוג רכבי�
איכות. שירות. מקצועיות. אמינות.

אודות החברה
'כ�לו רכב עזר' משווקת כלי רכב תפעוליי� החל 

משנת 1990, בעלת ידע וני�יו� רב. 
מ�פקי�  אנו  השינוע  בענ	  פעילותינו  במ�גרת 
שרותי טיפול ואחזקה לרכבי� באזורי התעשייה, 

בשטחי החקלאות ובבית הלקוחות.
איכות� של הרכבי�, זמינות חלפי� ושרות על 
המ�חרי  ה�מל  הינ�  ותיקי�  מקצוע  אנשי  ידי 

שלנו.
חלקי  בכל  המאובזרות  שרות  ניידות  קיימות 
וטכנאי� מומחי� הנותני� פתרו� כמעט  החילו	, 
האר�  חלקי  לכל  ומגיעות  בשטח,  תקלה  לכל 

לפי הצור�.
 CLUB CAR מתוצרת  התפעוליי�  הרכב  כלי 
הינ� בעלי שילדת אלומיניו� ומוצעי� בגר�ה ע� 
לדג�,  בהתא�  דיזל  או  בנזי�  חשמלי,  מנוע 

ובשלל צבעי�.
ע�  במיזוג  פועלת החברה  בשנתיי� האחרונות 
את  שתגברה  חשמלי'  רכב  יו�	  'תל  חברת 
הפרי�ה הארצית במת� מענה לכל עיניי� בשרות 

ובמכירה.
התפעולי  הרכב  בענ	  זינוק  הביא  זה  שיתו	 
והקלנועיות היחודייות והאיכותיות שלנו מתוצרת 
בעיקר  המיועדות  מטאיווא�,   MERITS חברת 

לאוכלו�ייה הותיקה
ונותנת איכות חיי�, נגישות ועצמאות לכל אחד 

באשר הוא !

תל יו� רכב חשמלי בע"מ
קיבו� עי� חרוד מאוחד

טל': 04-6070134
פק�: 04-6070135

kal-h@bezeqint.net :דוא"ל
clubnoa.com :אתר

 
כ�לו רכב עזר בע"מ

רח' הבנאי 8, הוד השרו�
טל': 09-7455222

פק�: 09-7455333
kislev@goldmail.net.il :דוא"ל

S930 | S940 קלנועיות

ACCESSORIES / �אביזרי

חשמלי - 2.9 כ“�
בקר חשמלי - דינמיק 180 אמפר
מהירות מק�ימלית - 12 קמ“ש

מידות - ג. 180 א. 152.5 ר. 80 �“מ
מידות צמיג - 100/65-8 (ללא אבוב)

טווח נ�יעה - 40 ק“מ
צג דיגיטלי - כולל תאורת לד

קלנועיות מדג� S940 חשמלי

חשמלי - 2.9 כ“�
בקר חשמלי - דינמיק 180 אמפר
מהירות מק�ימלית - 12 קמ“ש

מידות - ג. 180 א. 152.5 ר. 80 �“מ
מידות צמיג - 100/65-8 (ללא אבוב)

טווח נ�יעה - 40 ק“מ
צג דיגיטלי - כולל תאורת לד

קלנועיות מדג� S930 חשמלי

גוררי� משקל כבד

מודל
T-248
E-280B

מצברי� פריקה
6/8V עמוקה

12V פריקה עמוקה �מצברי
לקלנועיות

כי�וי גש� לרכב
לכל �וגי הדגמי�

ארגז אחורי לכל הדגמי� מושב אחורי נו�עי�
נפתח למשטח העמ�ה

48-36V �מטעני

תוצרת קנדה
החל מ-2 טו� עד 9 טו�
מנוע AC ללא פחמי�



קריאול דג� 100 מנוע חשמלי או בנזי� הזרקת דלק
פרזדנט דג� i2 מנוע חשמלי או בנזי� הזרקת דלק

בנזי� - 14 כ“� / 404 �מ“ק
חשמלי - 13 כ“� / 48 וולט
בקר חשמלי - 250 אמפר

מהירות מק�ימלית - 24-27 קמ“ש
מידות - ג. 121.9 א. 257.7 ר. 127.7 �“מ

18X8.5X8 - מידות צמיג
כושר העמ�ה - 333 ק“ג

פרזדנט מוגבה דג� i2 מנוע חשמלי או בנזי� הזרקת דלק

30% חי�כו� בדלק

בנזי� - 14 כ“� / 404 �מ“ק
חשמלי - 13 כ“� / 48 וולט
בקר חשמלי - 250 אמפר

מהירות מק�ימלית - 24-27 קמ“ש
מידות - ג. 121.9 א. 257.7 ר. 127.7 �“מ

20X10X8 - מידות צמיג
כושר העמ�ה - 363 ק“ג

מ�‘ נו�עי� - 4 מקומות ישיבה

בנזי� - 14 כ“� / 404 �מ“ק
חשמלי - 13 כ“� / 48 וולט
בקר חשמלי - 250 אמפר

מהירות מק�ימלית - 24-27 קמ“ש
מידות - ג. 121.9 א. 257.7 ר. 127.7 �“מ

20X10X8 - מידות צמיג
כושר העמ�ה - 363 ק“ג

כושר גרירה - 400 ק“ג
110X70X30 - גודל ארגז

בנזי� - 14 כ“� / 404 �מ“ק
חשמלי - 21 כ“� / 48 וולט
בקר חשמלי - 500 אמפר

מהירות מק�ימלית - 24-27 קמ“ש
מידות - ג. 119.9 א. 299.7 ר. 127.7 �“מ

22X10X10 - מידות צמיג
כושר העמ�ה - 408 ק“ג

כושר גרירה - 400 ק“ג
113X120X30 - גודל ארגז

בנזי� - 14 כ“� / 404 �מ“ק
חשמלי - 21 כ“� / 48 וולט
בקר חשמלי - 500 אמפר

מהירות מק�ימלית - 24-27 קמ“ש
מידות - ג. 119.9 א. 350 ר. 127 �“מ

20X10X10 - מידות צמיג
כושר העמ�ה - 680 ק“ג

 170X120X30 - גודל ארגז

   בוכנת הרמה חשמלית לארגז
   אחורי כ�טנדרט

בנזי� - 14 כ“� / 404 �מ“ק
חשמלי - 13 כ“� / 48 וולט
בקר חשמלי - 250 אמפר

מהירות מק�ימלית - 24-27 קמ“ש
מידות - ג. 119.6 א. 299.7 ר. 127.7 �“מ

20X10X10 - מידות צמיג
כושר העמ�ה - 363 ק“ג

כושר גרירה - 400 ק“ג
 120X92X30 - גודל ארגז

בנזי� - 14 כ“� / 404 �מ“ק
חשמלי - 21 כ“� / 48 וולט
בקר חשמלי - 500 אמפר

מהירות מק�ימלית - 24-27 קמ“ש
מידות - ג. 119.6 א. 299.7 ר. 127.7 �“מ

20X10X10 - מידות צמיג
כושר העמ�ה - 690 ק“ג

כושר גרירה - 544 ק“ג
113X120X30 - גודל ארגז

אפשרות לתו�פת
וו גרירה מחובר לשילדת הרכב

אפשרות לתו�פת
ארגז אחורי עד 110 �“מ

אפשרות לתו�פת קבינה �גורה

אפשרות לתו�פת קבינה �גורה

אפשרות לתו�פת קבינה �גורה

קריאול דג� 300 מנוע חשמלי או בנזי� הזרקת דלק

קריאול דג� 500 מנוע חשמלי או בנזי� הזרקת דלק

קריאול דג� 700 מנוע חשמלי או בנזי� הזרקת דלק

PRECEDENT Series i2 Series - 100 | 300 | 500 | 550 | 700

קריאול דג� 550 מנוע חשמלי או בנזי� הזרקת דלק

מנוע הזרקת דלק - �ובארו
בכל הרכבי�

30%
חי�כו� בדלק


