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Der er mange parkfolk, der 
drømmer om en let, lydløs og 
bekvem varebil – men den 
skal også være typegodkendt, 
så lovkrav om anvendelse, 
forsikringsforhold osv. ikke 
er en begrænsning for bilens 
praktiske anvendelse. Club 
Car Carryall LSV opfylder alle 
drømmene.

Club Car Carryall LSV fås i 2 model-
ler med modelbetegnelsen “2” og 
“6”. Det er identiske motorrum, men 
6’eren har forlænget chassis og langt 
lad. Begge modeller er typegodkendte 
varebiler klar til indregistrering for 
gods- og persontransport m.m. Som 
et “grønt køretøj” er den fritaget for 
registrerings- og ejerafgift.

Med på Agromek
Der er allerede flere LSV’ere ude at 
køre i Danmark. “De fleste kører i 
kommuner, hvor man mange steder 
ser store muligheder i bilen rent ar-
bejdsmæssigt samtidig med at de 

miljørigtige biler understreger kom-
munernes visionære miljøstrategier”, 
fortæller produktchef Henrik A. Sven-
nild fra HCP Danmark A/S, som 
importerer og distribuerer bilerne i 
Danmark. Han forventer, at flere Club 
Car snart følger efter, for interessen 
for at prøvekøre elbilerne har været 
utrolig stor. Han har også valgt at 
tage køretøjet med på Agromek, så 
alle kan få tilfredsstillet deres nysger-
righed i hal C.
“Jeg er sikker på, den vil være god 
på planteskoler, større gårde osv., så 
det bliver spændende at se de besø-
gendes reaktion.” 

Lang levetid
Club Car er fremstillet i USA, men er 
som skabt til danske forhold. Blandt 
andet er den opbygget med et chas-
sis i aluminium og skærmene er i 
UV-bestandigt Armorflex, så selvom 
den udsættes for salt og andre hårde 
belastninger, ruster den ikke. HCP har 
valgt at tage LSV’erne hjem med en 
let kabine med både frontrude-viske/

vasker, defroster og varme. Sidedøre 
og bagrude er ekstraudstyr i USA, 
men monteres ofte i Danmark. 

Ekstra energi fra solen
Med den eldrevne Club Car forbed-
res såvel nærmiljøet som det globale 
miljø. I nærmiljøet er der frem for alt 
ingen larm, men også det faktum, at 
der ikke er generende udstødning, 
er en stor fordel til mange opgaver 
– uanset om man kører ud og ind af 
bygninger eller tømmer affaldsstativer 
på gågaden. Rent globalt er der bety-
delige besparelser på CO2 regnska-
bet. Her tæller det også med, at Club 
Car kan forsynes med et solcelletag, 
der selv under danske forhold forøger 
aktionsradiussen med ca. 30-40 %, 
fordi der tankes ”gratis” strøm fra 
solen undervejs.  

Op til 4 personer
Club Car Villager 2+2 LSV er en an-
den typegodkendt el-bil fra samme 
firma. Den er godkendt til person-
transport af op til 4 personer og som 
sådan velegnet til alle steder, hvor der 
skal transporteres folk rundt mellem 
arbejdssteder eller for eksempel fra 
hotel til golfbane eller rundt mellem 
store fabrikkers forskellige anlæg osv.

Yderligere information fås hos  
Henrik A. Svennild, HCP, 
tlf.: 76 73 11 07.

Lydløs, miljøvenlig 
– og typegodkendt

Club Car Carryall 2 LSV har allerede fundet vej til flere 
kommuner, hvor den indgår i mange servicefunktioner

Solceller på taget giver el i tanken og 
forlænger aktionsradiussen med 30-40 %.


