
Elektroeigiai

Galios ir judėjimo laisvė



Gamintojas

• Daugiau nei 25 –erių metų  patirtį elektra 
varomų transporto priemonių gamyboje  
sukaupęs  rinkos lyderis

• Sėkmingai parduodami elektroeigiai
daugiau nei 40 -yje pasaulio  šalių

• Gamintojo veikloje naudojami sertifikatai: 

• ISO 9001 (Kokybės) 

• ISO 14001 (Aplinkosaugos)  

• OHSAS 18001 (Saugos)

• Plačiau apie gamintoją : www.alke.com

http://www.alke.com/


Pasitiki



Elektroeigiai ATX – E serija



Elektroeigiai ATX – E serija

• Ekologiški - Nulinė CO2 emisija

• Galintys dalyvauti eisme Europos Sąjungos šalyse ( N1 
kategorija)

• Maksimaliai manevringi (posūkio laipsnis mažiausias tarp 
analogiškų mašinų)

• Tyliai veikiantys

• Autonomiški ir efektyvūs – vienu įkrovimu galintys nuvažiuoti iki 
150 km, pilnai įkraunami per 2,5 -3 valandas

• Ekonomiški – pilnas įkrovimas kainuoja apie  2 Eur

• Universalūs - virš 100 skirtingų konfigūracijų , 2 arba 4 vietų
kabinos bei individualios komplektacijos pagal kliento poreikius

• Stiprūs ir ištvermingi - elektroeigių kategorijoje didžiausia
pakrovimo ir vilkimo galia

• Galintys dirbti beveik visur - įveikia iki 35% statumo įkalnes

• Kokybiški ir patikimi - visi elektroeigiai pagaminti ir surinkti tik
Europos Sąjungoje



Elektroeigiai
viešajame sektoriuje

• Atliekų surinkimui
• Aplinkos tvarkymui
• Sniego valymui
• Druskos barstymui
• Remonto darbams
• Laistymo darbams



Elektroeigiai logistikoje

• Pašto bei siuntų pristatymui
• Paskutinio kilometro logistikoje
• Šaldytų produktų pristatymui
• Krovinių pristatymui



Elektroeigiai pramonėje

• Sandėliuose
• Gamybinėse patalpose
• Oro uostuose, jūrų ir upių

uostuose
• Traukinių, autobusų stotyse
• Maisto pramonėje – šaldytuvai



Elektroeigiai turizmo ir pramogų
sektoriuje

• Parkuose, golfo laukuose
• Paplūdimiuose, kurortinėse 

zonose
• Viešbučių teritorijose
• Draustiniuose, poilsiavietėse
• Atliekoms rinkti
• Žmonėms pavežėti
• Daiktų pervežimui



ATX 310E
Profesionalus, manevringas, lengvai
valdomas. Tvirtas ir kompaktiškas.

Kodėl verta rinktis ATX 310E? 

• Didžiausia leistina pakrovos masė - 620 kg
• Vilkimo galia iki 2000 kg
• Apsisukimo spindulys - tik 2,6 m.
• Idealiai tinka darbui mažoje erdvėje



ATX 320E
Profesionalus, nulinės CO2

emisijos elektroeigis.

• Kodėl verta rinktis ATX 320E?

• Didžiausia leistina pakrovos 
masė - 620 kg

• Vilkimo galia iki 2000 kg

• Platus  anstato konfigūracijų 
pasirinkimas



ATX 330E
Nulinės CO2 emisijos, tvirtas ir galingas, pritaikytas

ne tik keliams bet ir bekelėms

Kodėl verta rinktis ATX 330E?

• Galima vežti krovinį iki 1575 kg 
• Galima dirbti  iki 35 % statumo

įkalnėse
• Konstrukcijos - iš ypač tvirto metalo, 

kuris naudojamas karinėje 
pramonėje

• Tinka darbui ne tik keliuose



ATX 340E
Ypač patvarus ir galingas

• Kodėl verta rinktis ATX 340E?

• Galima vežti krovinį iki 1630 kg
• Galima vilkti krovinį iki 4500 kg
• Galima dirbti iki 35 % įkalnėse
• Tvirtas ir komfortiškas

komplektuojamas su
ištvermingiausiu Ličio jonų
akumuliatoriumi



Kas mes esame?

UAB „Lipnus“ oficialus prekybos atstovas  Lietuvoje 
elektroeigių:



Susisiekime

Gintaras Gaigalas
Verslo vystymo vadovas

gga@lipnus.lt

+370 674 34421

+370 37 751030

mailto:gga@lipnus.lt

