
MBE

Elektrische kruiwagen  

100% ELEKTRISCH
MILIEUVRIENDELIJK
De MBE-kruiwagen stoot geen schadelijke gassen uit, in tegenstelling
tot een kruiwagen met verbrandingsmotor. Hij draagt zo bij aan de
bescherming van het milieu.
STIL
De MBE garandeert absolute stilte tijdens het verplaatsen en het werken.
Voor de gebruikers en de buren is er dus geen enkele geluidshinder.
VOORDELIGE PRIJS
De gebruikskosten van de MBE-kruiwagen bedragen ongeveer €
0,03 per uur excl. btw naargelang de toepassing.
PRESTEREND
LASTDIER
Met de elektrische kruiwagen DONKY® kunt u tot 250 kg of 180 L
(400 L met zijschotten) in één keer verplaatsen, terwijl de lediging
 eenvoudig wordt uitgevoerd met de centrale hendel.  Met zijn reservoir
ingebouwd in de laadbak en zijn kraan van 1" kunt u 85 L water of
ander vloeistof aanvoeren, ook kunt u er een sproeilans op aansluiten. 
KRACHTIG
De krachtige motor van 1700 W, het elektronische beheer van de
rijsnelheid en de 2 aangedreven wielen met landbouwprofiel geven
de kruiwagen een indrukwekkende capaciteit om de moeilijkste
 terreinen te overwinnen (losse grond, hellingen...).
Zijn autonomie schommelt rond 1-2 werkdagen, naargelang de
 omstandigheden.
COMFORTABEL 
De kruiwagen is compact en gemakkelijk hanteerbaar. Dankzij zijn
elektrische transmissie is er geen enkele inspanning door de bestuurder
vereist, zodat het risico op RSI (Repetitive Strain Injury) aanzienlijk
wordt verminderd.
Twee versnellingen vooruit + één achteruit, met de duim bediend via
een joystick. De kruiwagen DONKY is voorzien van een dynamische
rem (elektronisch beheer van de vertraging) en een parkeerrem. De
bypass wordt handmatig bediend.
VEELZIJDIG 
Zijschotten, een ontmosser en een sneeuwschuif vervolledigen het
 programma van DONKY®.
De elektrische kruiwagen DONKY kan gebruikt worden voor aller-
hande toepassingen: werkplaatsen voor constructie en landschapsin-
richting,  diverse transportactiviteiten, sneeuw ruimen, onderhoud
van groenvoorzieningen, groenteteelt, boomkwekerij, fokkerij...
VEILIGHEID : dodemanshendel
Stopt automatisch bij het lossen van de tractiehendel.

De pluspunten :
● Milieuvriendelijk  
● Stil  
● Economisch  
● Krachtig  
● Compact 
● Comfortabel  
● Veelzijdig 

Met zijn nieuwe elektrische kruiwagen DONKY,
verlicht ETESIA het werk op de werkplaatsen.
Gedaan met het verplaatsen van zware lasten
met alleen de kracht van de armen. En dat zonder
het lawaai, de uitlaatgassen en de hoge brand-
stofprijzen van de kruiwagen met verbrand-
ingsmotor. 

DONKY is echter niet alleen een  comfortabele,
milieuvriendelijke en stille kruiwagen maar ook
een handige gereedschaphouder, zodat u uit-
gerust met de exclusieve MRM-laadbak en
 accessoires de meest uiteenlopende taken kunt
uitvoeren het hele jaar door: reiniging, land-
schapsinrichting, sneeuwopruiming, transport
van vloeistoffen, werkplatform...

Donky

De video bekijken
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Een gratis
demonstratie

aanvragen
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Technische eigenschappen : 

Model                          
(L x b x h)**

Motor

Spanning accuset

Autonomie

Snelheid

Remmen

Max. lading

Max. capaciteit laadbak

Capaciteit reservoir

Max. belasting werkvlak

DONKY
(172x90x102)

Elektrisch 1700 W

48 V – 45 Ah 

1 tot 2 werkdagen

VOOR 0 tot 6 / 0 tot 4 km/u - ACHTER van 0 tot 3 km/u

Dynamisch+pkg beheerd door elektronica

250 kg

180 L (400 L met optie zijschotten)

85 L (met ingebouwd ventiel 1’’)

60 kg

(**) L = lengte, b = breedte h = hoogte (in cm)


