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De Spijkstaal 1000 is als platformwagen 
verkrijgbaar in een lange (LWB) en een 
korte (SWB) uitvoering en geschikt voor 
veel verschillende soorten opbouw en 
toepassingen.

Dit voertuig is inzetbaar binnen 
gemeentes, voor onder andere 
afvalinzameling, wijkbeheer en 
parkonderhoud, maar ook in de 
recreatiesector en de industrie. Met een 
laadvermogen van 1.250 kg, een bereik 
tot wel 130* kilometer en uitstekende 
prestaties behoort de Spijkstaal 1000 
tot de top van de elektrische pick-ups. 

Het voertuig heeft een Europese 
typegoedkeuring in de truck categorie 
N1 en zware vierwielers L7e, welke 
garant staan voor geavanceerde normen 
van kwaliteit en veiligheid.

* Afhankelijk van het gekozen 
batterijpakket

Spijkstaal 1000 Minibus  
•  Europese typegoedkeuring in de truck 

categorie N1 
• Comfortabele cabine 
• Ook geschikt voor rolstoelvervoer 
•  Vervoerscapaciteit: bagage + 
   7 personen 

Spijkstaal 1000 pick-up 
configuraties
• Vlak platform
• Aluminium borden
• Kipper 
• Gesloten opbouw
• Veegvuilopbouw
• Koelopbouw
• Water tank opbouw (irrigatie unit)
•  Iedere gewenste opbouw is mogelijk 

op aanvraag



/

Transport voor goederen en mensen 
• 100% elektrisch • Europese goedkeuring in de truck categorie N1 • Aluminium chassis 
• Lange en korte versie • Geschikt voor verschillende soorten opbouw en toepassingen

Technische 
specificaties

Spijkstaal 
1000 SWB

Spijkstaal 
1000 LWB

Spijkstaal
Minibus

Homologatie N1

Chassis Aluminium

Asynchrone wisselstroommotor 10 kW/15 kW piek

Rijklaargewicht (incl. batt.)  970 kg 1035 kg 1250 kg

Actieradius

Laadvermogen 260/380 kg bagage

Max. rijsnelheid

Trekvermogen 

Remmen

Stoelen 6 of 7

Rolstoellift Optie

Bandenmaat voor en achter

Regeneratief remsysteem 

Batterijpakket 

Batterijoplader

Oplaadtijd

Bestuurdersstoel 

Stuurbekrachtiging

Verwarming

Lengte 3.230 mm 3.890 mm 3.982/4.000 mm

Breedte 1.200/1.360 mm

Hoogte 2.090/2.150 mm

Lengte platform 1.100 x 1.800 mm 1.100 x 2.400 mm Niet leverbaar

Garantie

Tot 130 km* (afhankelijk van gekozen batterij)

tot 1.250 kg

Niet leverbaar

2

450 kg (N1 gehomologeerd)

Hydraulische schrijfremmen voor en hydraulische trommelremmen achter

Ja

40 km/h

145 R 13 C (165 R 13 optioneel)

8 uur (gel batterij) / 6 uur (Lithium-Ion)

Uitgerust met sensor t.b.v. veiligheid 

Standaard

Elektrische verwarming of Webasto (Bio)diesel 

24 maanden, 10 jaar op het aluminium chassis

1.200 mm

1.940 mm

Onderhoudsvrije gel batterij 72 V 14,4 kWh of 19,4 kWh of High Current 
Lithium-Ion batterij 72 V 12,8 kWh of 15,3 kWh (Nederland en België)

On board HF lader 220 V

Laadvermogen tot 1250 kg Range: up to 130 km
Certified by ECE101 test

Homologation N1


