
 KRAFTUTTAG JOAB E-Power

Framtidens kraftuttag redan idag! 

          kan nu erbjuda ett miljövänligt kraftuttag som gör att du kan 
köra din kran på bara eldrift.

I nuläget �nns det tre olika storlekar på batteripaket att välja mellan, från 22 
KWh till 36 KWh. För att få ut maximal effekt från JOAB E-Power går det att få 
laddning via en generator som laddar batteripaketet när du �yttar bilen mellan 
jobben. Laddningen sker bara vid utrullning eller inbromsning så du får ingen 
ökad förbrukning på dieselmotorn. Har du möjlighet så kan du ladda batteriet 
samtidigt som du kör med E-Power via ett vanligt 380 volts uttag. 

Cellerna till batterierna sitter  monterade på 
utdragslådor för att lättare service.

Systemet är moduluppbyggt vilket ger många möjligheter till olika typer av bygg-
nationer och chassikon�gurationer. Eftersom service ofta innebär stillestånd så 
konstruerade vi JOAB E-Power med ett snabbfäste mot chassiram, detta innebär 
att du demonterar JOAB E-Power på mindre än 5 minuter! Då kan du använda 
ditt fordon som en traditionell kranbil där kraften kommer från ett vanligt mo-
tormonterat kraftuttag samtidigt som servicen utförs på ditt JOAB E-Power. 

SNABBFAKTA
• JOAB har levererat sopbilar med hybridteknink redan 2009
• JOAB E-Power �nns för kranväxlare, sopskåp, liftdumper 
• Kan monteras på alla chassimärken
• Ger direkt besparning på den totala dieselförbrukningen
• Kraftig reducering ac CO2, kväveoxider, partikelutsläpp och lägre ljudnivå
• Perfekt produkt för arbete i tätbebyggda områden och där 1 minut tomgångskörning råder
• Kan ersätta kraftuttag som normalt drivs av dieselmotor
• Möter allt strängare krav på klimatneutrala lösningar



 Teknisk data

• Batterikapaciitet: 22 kWh • Längd 1280 mm • Vikt 490 kg

• Batterikapaciitet: 29 kWh • Längd 1510 mm • Vikt 580 kg

• Batterikapaciitet: 36 kWh • Längd 1510 mm • Vikt 670 kg
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