
Melex 3-serie 
Arbetsfordon gjorda

för tuff användning! 



Melex 3-serien
Framgången, för den helt nya elbilen från Melex, talar för sig själv. 
Äntligen kan du använda ett litet smidigt elektriskt arbetsfordon utan 
att behöva köra en golfbil. Skillnaden är större än du tror! 

Ingen påmonterad hytt utan en kupé helt 
integrerad i fordonet
Kupén uppbygd på en kraftig stålrörs bur som 
ger en helt vridstyv kaross
Ombonad interiör
Extra kraftig framvagn med överdimen-
sionerade länkarmar och riktiga fjäderben
Skivbromsar fram för din säkerhet
Underhållsfri motor utan kolborstar
Urstark och pigg växelstömsmotor som kan 
detaljanpassas för bästa körkomfort
Stor lastkapacitet, upp till 1000 kg på flaket
13” hjul med riktiga bildäck för komfort och 
framkomlighet

Precis som alla andra Melex arbetsfordon är det 
bara fantasin som sätter gränser för hur vi kan 
anpassa bilen för just dina behov.
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Melex 72 V
 
Vissa Melex modeller finns nu att få med 72 V. Dessa bilar har hela 12 
st kraftiga traktionära blockbatterier. Det innebär att du får 50 % mer 
energi och räckvidd. Perfekt för den långa soprundan eller för dig som 
kör mycket med tung last eller släpvagn.

Batterier köper du bäst och billigast av oss. Vi ser alltid till att 
du får ett batteri som matchar både bil och laddare. Vi ser till att du får 
ett batteri med tillräcklig kapacitet för att du ska kunna arbeta effektivt 
med din elbil.

Upp till 1000 kg lastkapacitet! 



El-fordon 
för proffs!
Titta in på vår hemsida 
nomaco.se, för att hitta 
din närmaste återförsäljare.

Sedan 1991 har Nomaco AB i Halmstad 
försett professionella användare med 
smidiga, pålitliga elektriska arbetsfordon.

Nomaco AB är nordisk generalagent för Melex. Vi har 
sedan 23 år ett mycket tätt samarbete med fabriken i 
Polen. Detta ger Dig som kund ett fordon utvecklat för 
nordiska förhållanden och anpassat efter Dina specifika 
önskemål.
 
På vårt lager i Halmstad har vi samlat massor av erfa-
renhet samt reservdelar till alla de tusentals fordon vi 
sålt genom åren. Vi kan lova Dig hög kompetens, 
snabba leveranser och ett trevligt bemötande.

Industrivägen 1 . 302 41 Halmstad
tel 035-15 26 70 . fax 035-15 26 71 

info@nomaco.se . www.nomaco.se
Ingår i Svenningsensgruppen


