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Esagono bilarna tillverkas i Italien– Milano (sedan 1985)Esagono har under 
åren utvecklat en serie eldrivna transportfordon för de mest skiftande behov och 
användningsområden. Esagono Gastone har små dimensioner och liten vändradie 
(3,60 m) som gör manöver-dugligheten väldigt lätt i de centrala delarna i city. 
Eftersom den är lätt att köra, så kan du lätt hantera den inne i lagerlokaler lika lätt 
som på gatan

� GASTONE PICK-U P, för transport utav gods mm., finns med kort eller långt 
flak, välj mellan 20 olika konfigurationer.

� GECO & GRIFO SHUTTLES , för persont ransportupp till7passagerare,
med möjlighet för handikapps anpassning för rullstolar mm.

� GAGLIOFFO , för privata områden och speciela konfigurationer för 
flygplatser eller järnväg, hjälpmedel för hanikappade.











Tillverkaning i Europa/Italien
N1EU homologation 
Aluminiumram
Last vikt: upp till1.250Kg. (2755 lb.) 
Räckvid: upp till 130 Km./dag),certified ECE101

Mer än 20 olika konfigurationer:  - tex.
- tippbart flak
- Skåp
- kapell ställning på flak
- isothermiskt skåp för kyla
- hydraulisk tippbar container på flak med lyft för avfallskärl
- tank för bevattning/högtryckstvätt för varmt /kallt vatten/ klotter- 
sanering /ogräsbekämpning
- lövsug / blås funktioner och andra speciella konfigurationer som tillval 
- fråga oss så kan vi berätta mer.

Electric pick-up Gastone är en mångsidig och funktionell bil som erbjuder nya 
lösningar för avgasfri trafik i stadskärnor, grönområden och industrin.  
 Våra electric pick-ups och mer än 20 konfigurationer är helt gjord i Italien, 
de är miljövänliga och är en värdefull  allierad för ditt arbete.

  1 940 mm

          1 200 mm     3 230 mm pickup kort 
  3 890 mm pickup lång  

Standardutrustning 

�
Chassi i aluminium, 10 års garanti�
Krocksäkert ram struktur�
Återvinningsbar 97%, enligt European Directive 2005/64/EG �
Energiåterhämtning

� Bakhjulsdrift

� 10 kW högeffektiv AC borstlös motor (15kW peak)

�
Underhållsfria batterier  72V eller tillval Lithium batterier

�
Inbyggd batteri laddare

Mekaniska delar 

� Mekanisk styrning

� Framhjul: suspentions - oberoende hjul upphägning- Mac Pherson 
med spiralfjädrar  och hydrauliska stötdämpare

� Bakre hjul: bladfjäder  med hydraulisk stötdämpare

� Bromsar systemet: fram - dubbla bromskretsar med 
bromskraftsfördelning, bakre - trumbromsar 
Batterifack skyddas från atmosfäriska påfrestningar�

Elektriska, elektroniska och mekaniska komponenter skyddas mot is, 
salt och smuts

�

Tyres 145 R 13 (165 R 13 or M+S -eller tillval
Komfort och säkerhety 

�

Rymlig och ergonomisk hytt
Vadderade ställbara stolar med nackstöd

�

3-punkt säkerhetsbälte

�

Justerbar ratt

�

2 stegs hastighet på vindrutetorkarna och spolning

�

Display med hastighetsmätare, batteristatus , timmräknare och 
ytterligare funktioner

�

Elvärmare med thermostat

�

Förarsäte med säkerhetssensor

�

Extra uttag 12 V

Prestanda 

�

Räckvid: upp till 130 km certified ECE101 
Max hastighet: 40 Km/h 

�

Mil kostand ca: 1,44 kr per mil  (beroende på elleverantör)

�

Max lutning: 15% max last (tillval, max lutning 19%, 30 km/tim.
motorredskap klass II)

Homologation 

�

N1 EU Truck 

Fördelar:
curtis styrning

Chassi

www.epton.se

Alltid 120 cm bred!

Finns även i kortare utförande, 2 493 mm längd 
och 3 490 mm svängradie. Populär som dragbil i 
trånga miljöer, t.ex parkeringar etc.
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08-10 82 83

Persontransport för 4-8 personer
4 personer plus rullstol

Transportfordon för flygplatser, köpcentrum, 
industrier, hamnområden, skärgårdsöar, 
stadstrafik och många andra platser.
Fråga oss gärna också om handikapps- 
anpassningar!

Rullstolslyft

Persontransport

Passagerarsäten med trepunktsbälte

Persontransport

Rullstolsramp

Rullstolslyft
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• BESIKTNING

N1-homologationen intygar att fordonet är byggt enligt mycket restriktiva normer. 
Dessutom är alla komponenter i N1-fordon också N1-certifierade för att ska 
uppfylla kraven för denna homologeringskategori. Fordonet har samma klassifi-
ceringsnivå som på en lastbil eller som motorredskap klass II.

• LASTKAPACITET

Gastone Pickups lastkapacitet - upp till 1 ton - är certifierad och kom-
patibel med N1-homologering (upp till 1250 kg med litiumbatterier).  
Dragkapaciteten är upp till 3 000 kg!

• BATTERIER 

Standard litium batteripaket 12,8 eller tillval 15,3 kWh med räckvidd 
upp till 130 km (certifierad ECE 101 homologering N1)

Milkostnad ca 13 kr/100 km. Beroende på elleverantör

Underhållsfria AGM-batterier finns som tillval. 16,2 eller 24,1 kWh

Till AGM-batteri erbjuder Gastone ytterligare som tillval ”snabb-batteribyte” 
(mindre än 5 min.) vid kontinuerlig användning av fordonet, till exempel  
tvåskiftsarbete.

• MOTOR

AC motor, asynkron. Kraft 10KW, 15KW max. Max vridmoment är 244,65 Nm.

• BAKAXEL

Stel bakaxel med 16:1 differential (40 km/tim), max 15% lutning eller 19:1 (30 km/tim), max 
19% lutning fullt belastad.

• SPÄNNING 72 volt

Fordonet levereras med en AC-motor på 72V. Ju högre spänning, desto bättre är effektiviteten 
då det minskar energikonsumtionen. Detta resulterar i bättre batteri- och motorprestanda.

www.epton.se

Extra för-
stärkt kofångare
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• ALUMINIUMRAM

Gastone har en ram av aluminium som ger låg vikt, god hållbarhet och väderbeständighet. 
Med aluminiumram undviker man eventuella korrosionsproblem som kan uppstå på grund av 
användning av fordonet vid svåra miljöförhållanden, (snötäckta vägar, havsområden, externa 
medel som salt etc). 

 - Esagono Energia ger 10 års garanti på  
aluminiumchassit!

• DÖRRAR

Dörrar med skjutfönster. Dörrarna byggs med förstärkt underdel (ABS-
täckt metall) för att undvika eventuella skador 

under fordonets användning.

• DIMENSIONER

Gastone Lång: lastflakslängd på 2400 mm, en av de längsta på 
marknaden, med hög nyttolastkapacitet (hög bakkapacitet i 
volym). Gastone Kort: lastflakslängd på 1800mm.

• DRAGKAPACITET

Dragvikt upp till 3 000 kg.

• PRESTANDA

Lutning 15% (fullt belastad) är certifierad under den  
europeiska homologeringen (ECE 101), upp till 130 km/dag

08-10 82 83

Shockproof aluminiumchassi

Dörrar med skjutfönster

Extra för-
stärkt kofångare
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Smartare val för områden med 
krav på anpassning!

08-10 82 83

DETALJER:

• Öppningsbara sidor på container

• Ergonomisk arbetshöjd

• Stödben

• Sopkärlslyft

• Profileringsbar/annonsutrymme

120 cm bred, oavsett tillval!
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Kort hjulbas
NÅGRA DETALJER:

• Justerbar ratt
• Justerbart nackstöd
• Trepunktsbälte
• Ergonomisk hytt
• 72 volt litiumbatteri med BMS 
  batterihanteringssystem, skydd  
  mot för hög laddspänning och  
  drifttemperatur 
• Förvärmesystem för  
  litium batteripack
• Inbyggd laddare med BBS 
  högeffektivt batteribalanserings- 
  system
• Dragkapacitet upp till 3 000 kg!
• Lastkapacitet upp till 1 250 kg
• 120 cm bred
• Kort flak, 1 800 mm
• Svängradie 3 765 mm

• 10 års garanti på chassi

Tillvalen är många!
Vad skulle passa dina förutsättningar?
Finns som motorredskap klass II eller homologering N1 

www.epton.se
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Lång hjulbas
NÅGRA DETALJER:

• Justerbar ratt
• Justerbart nackstöd
• Trepunktsbälte
• Ergonomisk hytt
• 72 volt litium litiumbatteri med  
  BMS batterihanteringssystem,  
  skydd mot för hög laddspänning  
  och drifttemperatur 
• Förvärmesystem för  
  litium batteripack
• Inbyggd laddare med BBS 
  högeffektivt batteribalanserings- 
  system
• Förvärmesystem för  
  litiumbatterier
• Inbyggd laddare
• Lastkapacitet upp till 1 250 kg
• Dragkapacitet upp till 3 000 kg!
• 120 cm bred
• Långt flak, 2 400 mm
• Skåp på upp till 6 m3

• Svängradie 4 950 mm

• 10 års garanti på chassi

Tillvalen är många!
Vad skulle passa dina förutsättningar?
Finns som motorredskap klass II eller homologering N1 

www.epton.se
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Några av tillvalen

08-10 82 83

Underhållsfria AGM-batterier 

Snabbyte av batterier

Fjärrövervakning av  
laddning via WiFi eller 3G

Bakavlyft till skåp

Högtippande container 

Bevattningssystem 

Hydraulisk tipp 

Sopkärlslyft 

Flak med kapellställning 

Låsbara skåp

Jalusidörrar på skåp 

Lastförskjutningsskydd 

Integrerad, låsbar box  
bakom hytt 

Stötfängare 

Lövlämmar 

Sandspridare 

Lövsug 

Högtryckstvätt 

Utrustning för  
klottersanering 

Isotermiskt skåp 

Dragkrok 

Radiokonsol 

Blinkfyr 

Ljusskyltar 

Skinnsäten 

Karossfärger 

Hög/lågfartsväljare 

Backljud

Framljud

Backkamera

Alkolås Dräger

Kodlås

Oavsett modell, så finns det en mängd olika tillbehör. Samtliga tillbehör passar bilar-
med såväl kort som lång hjulbas. Kontakta din Eptonrepresentant för mer information 
om hur du kan få din bil konfigurerad!

Bakavlyft till skåp

Dragkrok

Integrerad låsbar box

Flak med kapellställning

Jalusidörrar på skåp

Klottersanering/bevattningssystem

Rullstolslyft

Isotermiskt skåp

Sandspridare
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Med Esagono kan du känna dig trygg.
Säkerhet och styrka  är vårt mål!

www.epton.se

Individuell framvagnsupphängning av typ Mac Pherson

Aluminiumchassi EN AW-5754 H111

Trumbromsar bak

Hydraulisk stötdämpare med fjäder

2 krets bromssystem med 4 bromsok  
för bättre säkerhet

Bladfjäder av stål

Viktiga detaljer
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Specifikationer

08-10 82 83

TEKNISKA 

SPECIFIKATIONER
GASTONE 
Lång hjulbas

GASTONE 
Kort hjulbas

GECO / GRIFO 
Minibuss

Homologering N1

Färg Standard vit/ övriga färger tillval

Ram Aluminium EN AW-5754 H111

Räckvidd Upp till 130 km per dag (ECE101)

Max last Upp till 1250 kg Bagage 260/380 
kg

Säte 2 6/7 (8- privat 
område)

Rullstol // GECO

Däck 145 R 13 C (tillval 165 R 13 M+S eller turfdäck)

Max hastighet 40 km/h N1 homologerad eller 30 km/h motorredskap klass II

Bakaxel
19:1 max 30 km/h fullt belastad 19% lutning motoredskap 

klass II som tillval

Flak storlek 1100 x 2400 mm 1100 x 1800 mm //

Elektrisk motor AC 10 kW - peak 15 kW 244,65 Nm

Elektronisk styrenhet Curtis omformare med vektoralgoritm

Motorbroms med energi-
återvinning

Ja

EPS (Elektrisk servostyr-
ning)

Tillval

Batterier Standard litium 12,8 kWh, tillval 15,3 kWh

Förvärmesystem för  
litiumbatterier

Standard 

Underhållsfria AGM- 
batterier

Tillval 16,2 kWh eller 24,1 kWh Tillval 16,2 kWh

Snabb-batteribyte
Mindre än 5 min med transpallet.  

Tillval vid AGM //

Batteriladdare Inbyggd laddare. Högfrekvens med PFC, laddtid 6 timmar

Förarsäte Med säkerhetssensor/dödmans grepp

Värmare, elektrisk eller 
Webasto

Med termostat - tillval

Dragkrok
450 kg homologation 

(3000 kg privat område) //

Bredd, mm 1200 mm 1200/1360 mm

Längd, mm 3890 mm 3230 mm 4000/3982 mm

Höjd, mm 1940 mm 2090/2150 mm

Svängradie 4950 mm 3765 mm 4950 mm

Garanti 24 månader, 10 år på chassi
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Box 1067
186 26 Vallentuna
08-10 82 83
info@epton.se
www.epton.se

Generalagent för:

Återförsäljare:
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