
Beste klant,

De start van het nieuwe jaar brengt een pak nieuwe uitdagingen met 
zich mee voor ons bedrijfje. Zo zijn we vanaf heden niet langer agent 
via een Nederlandse invoerder maar zijn we nu zelf rechtstreeks 
distributeur van het hele voertuigengamma van Polaris Work & 
Transport waaronder oa. de merken Goupil, GEM, Polaris en Taylor-
Dunn zijn samengebracht. Mega-Aixam fuseerde met Goupil.

NIEUWE GOUPIL MODELLEN:

Ons bekendste model, de Goupil G3 is – na 10.000 geproduceerde exemplaren - 
met verdiende rust gegaan en werd vervangen door de compleet nieuwe G4 die nu 
ook met Lithium batterijen beschikbaar is. De nieuwe G4 brengt het beste van de 
Goupil G3 en de Mega-Aixam e-Worker samen in 1 voertuig met meer comfort en 
hogere prestaties, zowel qua snelheid en autonomie als laad- en sleepvermogen.
http://www.goupil-industrie.com/goupil-gem/g4.html

Volgende week stellen we onze nieuwe G4 in Belgische première voor op het Salon 
des Mandataires te WEX in Marche-en-Famenne, http://www.mandataires.be/. 
U bent natuurlijk van harte welkom om de G4 daar op onze stand (6C13) te komen 
bekijken. We hebben voldoende vrijkaarten voor deze beurs, graag een seintje indien 
U er enkele wenst en dan sturen we deze zo snel mogelijk op.

We hebben reeds 7 exemplaren van de G4 in bestelling staan en de brandweer van de 
Nato te Evere zal in Maart de eerste exemplaren in ontvangst nemen, gevolgd door 
de groendienst van Stad Brussel die dan* een vloot van 15 Goupils in dienst zal 
hebben. (*sinds 2009)

Onze eigen G4 demo-wagen is eind deze maand beschikbaar voor demo’s en tests en 
we komen deze natuurlijk graag bij U ter plaatse demonstreren.

De grotere Goupil G5 werd ook vernieuwd en heeft nu een N1 homologatie. 
De Lithium versie heeft een topsnelheid van 70km/u en een autonomie tot wel 175km 
en mag 1Ton slepen op de openbare weg dankzij het geheel vernieuwde remsysteem.
http://www.goupil-industrie.com/goupil-gem/g5.html

Alle Goupils met Lithium batterijen kunnen ook snel tussenladen.
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NIEUWE MERKEN:

GEM staat voor Global Electric Motors en maakt reeds lang deel uit van de Polaris 
Work & Transport groep. GEM is in de VS vooral bekend door hun grote gamma 
personen-shuttles die nu ook met homologatie hier op de openbare weg kunnen 
worden ingezet. Naast de personen-shuttles is er ook een off-road voertuig en een 
compacte lichte bestelwagen leverbaar onder het GEM logo. GEM’s mag je zeker niet 
verwarren met golfkarren voor de openbare weg: de GEM’s zijn qua comfort, veilig-
heid, ophanging, aandrijving en remsysteem meer verwant aan gewone auto’s en ze 
zijn leverbaar met gewone deuren met vensters die je ‘naar beneden kan draaien’ 
en hebben gewone autobanden op alu-velgen. GEM’s hebben voorwielaandrijving 
en McPherson ophanging met schijfremmen en optioneel servostuur en tellen 2, 4 
of zelfs 6 zitplaatsen, elk met hun eigen zetel met hoofdsteun, handgreep en drie-
puntsgordel. Allemaal gewoon zoals in een auto, maar compact en elektrisch, stil en 
niet vervuilend en dus ideaal voor in de binnenstad, randstad, resort, campus, 
car-sharing, taxi en natuurlijk aan de kust.
http://www.goupil-industrie.com/goupil-gem/gem-e.html

Taylor-Dunn is de recentste acquisitie door Polaris Work & Transport en tevens het 
oudste merk van lastvoertuigen uit de VS. (anno 1949) Deze oersterke voertuigen 
hebben geen weg-homologatie maar worden veel ingezet in de industrie en op lucht-
havens. Hun gamma telt meer dan 400 varianten met een sleepvermogen tot wel 
27 Ton.
https://www.taylor-dunn.com/

SmartWorker: onze Spaanse collega Grau produceert een gamma elektrisch aan-
gedreven driewielers voor professioneel gebruik die zowel voor vuil ophaling als voor 
last-mile transport kunnen worden ingezet. Op het Salon des Mandataires zullen we 
een eerste model voorstellen en dit voertuig kan U later zelf ook gaan testen. 
http://www.grau-maquinaria.com/smartworker%20triciclos%20electricos.htm

Grau heeft ook een groot gamma aan ‘semi-trailers’ ontwikkeld die nu in combinatie 
met de nieuwe G4 zullen worden gehomologeerd als BE-trailers. Ze hebben een hele 
reeks filmpjes op YouTube staan waar U zeker inspiratie zal vinden:
https://www.youtube.com/user/GRAUMAQUINARIA/videos

Concepts et Collectivités is een erkende leverancier voor speciale opbouwen die in samenwerking met Goupil werden 
ontwikkeld waaronder voor Stad Parijs een vloot G5 Lithiums met heavy-duty laadbak voor ophaling van groot vuil, 
alsook hoogkiepers met compactor en bin-lift achterop (BOM). Ze leveren ook bewateringssytemen met watertanks 
van 650 en 800 liter met pompen aangedreven door onze batterijen. Op het Salon des Mandataires zal de BOM G5 van 
Concepts et Collectivités in première worden getoond. De wagen blijft daarna nog enkele weken in Belgie voor demo’s.
http://www.goupil-industrie.com/goupil-gem/g5/goupil-g5-conf-spe.html

TRENS is een Nederlands bedrijf, gefundeerd op zeer ruime ervaring met de ontwikkeling, 
productie en exploitatie van grote elektrische people-movers. Trens gaat haar nieuwe model 
vooral aanbieden voor regulier openbaar vervoer. Trens wegtreinen zijn uitgerust met een 
innovatieve en bijzonder krachtige wielophanging/aandrijflijn. Bovendien is het voertuig 
compleet uitgevoerd met comfortabele luchtvering en voorzieningen voor fietsen, mobilisers 
of passagiers die minder mobiel zijn. Trens Solar Trains kunnen geheel elektrisch 90 per-
sonen (60 zitplaatsen en 30 staanplaatsen)  transporteren over afstanden tot 300km en 
hebben ondersteuning van photo-voltaische cellen waaruit het gehele dak is opgebouwd.
http://www.trens.eu



NIEUWE KLANTEN: 

Door de fusie van de merken Goupil en Mega-Aixam werd ook het verdelernetwerk 
aangepast waardoor Electric Drive nu ook de service voor de Belgische Mega-Aixam’s 
zal opvolgen; oa. Stad Luik heeft een vloot van 8 Mega’s die wij nu gaan onderhouden.

CenterParcs en SunParcs namen in Belgie zonet een vloot van 16 nieuwe Goupils 
in dienst en Electric Drive is de komende 5 jaar servicepartner voor dit project. We 
hebben zopas de gebruikersopleiding gegeven aan alle bestuurders in de 5 Belgische 
parken.

NATO-OTAN: de eerste twee Goupil G4’s mogen we volgende maand leveren aan 
de brandweer van de Nato voor het nieuwe gebouw te Evere. De speciale inrichting 
hiervoor zullen we bij Econor uitwerken in samenspraak met de Commandant van de 
brandweer van de Nato.

NIEUWE SAMENWERKING:

Carrosserie Econor in Hoboken is al geruime tijd een vaste waarde als koetswerkbouwer en hersteller van lichte en 
zware vrachtwagens. Econor zal lokaal ons maatwerk realiseren op basis van het G4 en G5 chassis en ook onze schades 
herstellen. Ze brengen ook de typische 3M arceringen aan en zorgen voor uw maatinrichting of plaatsen eventueel een 
ultra-lichte laadklep op uw Goupil.

http://www.econor.be/  
http://smartboxbelgie.be/ 
http://www.bodyconstruct.be/

NIEUWE COLLEGA:

Volgende maand start onze nieuwe collega Kurt die zich zal ontfermen over onze 
planning, de levering van wisselstukken en stockbeheer alsook de ‘hotline’ die we 
gaan opstarten waar klanten met technische vragen en info rond wisselstukken per-
manent terecht kunnen. Kurt werkte 13 jaar bij een grote concessie van ‘het merk met 
de ster’ en was daar ook verantwoordelijk voor magazijn, expertise en B2B contacten. 
Hij woont vlakbij ons atelier waar ook onze wisselstukken zijn opgeslagen en zal 
-als eco-experiment- van thuis-uit werken.We investeren dan ook liever in mensen 
dan in gebouwen.

NIEUWE TRAININGEN:

Onze vaste technicus Jorg en ikzelf hebben eind vorig jaar diverse trainingen bij 
Polaris doorlopen en we beschikken over alle* certificaten om aan het gamma elektrische 
voertuigen van Polaris te mogen werken. (*inclusief de nieuwe Lithium-batterijen).

U merkt vast wel dat ‘een nieuwe start’ geen 
understatement is voor ons bedrijfje anno 2017.

We kijken er dus naar uit om onze samenwerking in 
2017 nog te verbeteren zodat U zonder zorgen kan 
blijven genieten van onze ecologische mobiliteits-
oplossingen.
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