
100% ELEKTRISCHE BEDRIJFSWAGEN



INNOVATIEF
Goupil tilt het ontwerp naar een geheel nieuw niveau
Van het stalen chassis tot de aandrijflijnen en niet te 
vergeten de cabineconstructie, de G6 is ontworpen om een   
bedrijfswagen te bieden die comfortabel, veilig en robuust is. 
De keuze voor een chassis-cabine met voorwielaandrijving geeft 
carrosseriebouwers uitgebreide flexibiliteit en zorgt bovendien 
voor een veilige wegligging

NIEUW IN 2020
Goupil, al meer dan 20 jaar expert 
in elektrische bedrijfsvoertuigen,  
introduceert de gloednieuwe G6. 

Met uitstekende prestaties en zijn 
compacte formaat is  dit voertuig 
ontworpen voor  gebruik  in stedelijke 
en voorstedelijke gebieden.

Zoals met al onze voertuigen, is de 
G6 te configureren naar uw behoefte 
en wensen.
100% elektrisch, 0% emissie!

COMFORTABEL
Een uitgebreide standaarduitrusting
De cabine en de zitpositie zijn ontworpen om de chauffeur en de bijrijders optimaal comfort te bieden.

1. LCD HD kleuren display
2. 3 zitplaatsen  (chauffeur en twee bijrijders)
3. Type 2 oplaad kabel
4. Licht en regen sensor (automatische  licht en 

ruitenwissers activatie)
5. 5000 W verwarming (3 temperatuur- en 

luchtbehandelingsniveaus (7 ventilatieopeningen)
6. Stuurbekrachtiging
7. Regeneratief remsysteem (3 niveaus + winterstand)
8. LED koplampen en achterlichten

9. Ruim (afsluitbaar) opbergvak
10. Uitschuifbare opbergruimte onder de 

passagiersstoel
11. Verwarmde buitenspiegels, elektrisch 

bedienbaar en inklapbaar
12. AVAS  systeem (Acoustic Vehicle Alerting System)
13. In hoogte verstelbaar stuur voor een 

comfortabele chauffeurs positie
14. Elektrisch bedienbare ramen



VOOR U ONTWORPEN
De 100 % elektrische G6, uw nieuwe business partner
Ontworpen om te voldoen aan de eisen van uw dagelijkse werkzaamheden, wordt de 100% elektrische 
G6 geleverd met een 28,8 kWh lithiumbatterij, met een actieradius van ca. 150 km. 
De nieuwe G6 bedrijfswagen is verkrijgbaar in verschillende configuraties om aan al uw wensen te voldoen: 
Aluminium laadvloer (pick-up of kipper), 9m3 gesloten bestelwagen, hydraulische haak-arm met aluminium 
mobiele container.

Twee 'must-haves' voor u om te ontdekken…

BOX VAN

• Laadruimte: 9 m3

• Hoogte: 2 m
• Bruto laadvermogen: 800 kg
• Laadhoogte: 40 cm
• Schuifdeur
• Achterdeuren met een 

opening van 70°
• Optie: parkeersensoren aan voor- 

en zijkant + achteruitkijk camera 

KIPPER

• Met aluminium laadbak en 
gereedsschapsbox

• Laadhoogte: 92.5 cm
• Bruto laadvermogen:1000 kg 

(zonder de gereedschapsbox)
• Apparatuur en accessoires 

worden bediend via het 
bedieningspaneel met externe 
functies of de bedrade 
afstandsbediening

… en zoveel meer!
Naast ons aanbod vanaf fabriek 
volledig uitgeruste voertuigen, 
werkt Goupil importeur
Elektric Drive in België samen 
met bekende, gerenommeerde 
carrosseriebouwers.
De mogelijkheden zijn eindeloos: 
hoogwerkers, veegvuilopbouw, 
koel- en vriescarrosserieën, 
afzetcontainers, enz.

Actieradius 
152 km (WLTP)

Lithium
accu

Max. snelheid
80 km/h

Focus op het LCD scherm
Het LCD HD-display speelt een cruciale rol in de
nieuwe G6, maakt real-time monitoring van het
elektriciteitsverbruik mogelijk en geeft u toegang
tot de belangrijkste kenmerken van het voertuig
(de elektrische rem bedienen, de LED koplampen,
de zijspiegels ...)



OPTIES

• Trekhaak
• Double din (auto radio, display, 

mirroring)
• Zwaailichten
• Parkeersensoren voor- en 

zijkant, achteruitkijk camera
• Air-conditioning
• Verwisselbare opslag units | 400 L
• Bedieningspaneel voor externe 

functies

AFMETINGEN* (zie tekeningen rechts) A B C D E F G H I J K L M N T α β

mm 4 796 2 168 1 704 1491 1 921 346 807 163 161 3 450 1 485 1 485 587 759 175 22° 19°
met trekhaak

G6 TECHNISCHE SPECIFICATIES 

HOMOLOGATIE | ZITPLAATSEN

Europese homologatie N1

Zitplaatsen 3

PRESTATIES

Maximum snelheid 80 km/h

Maximale helling - leeg- 30 %

Maximale helling - beladen- 20 % 

Met aanhanger 12 %

GEWICHT

Maximumaal toegestaan gewicht (GVW) 2 600 kg 

Maximumaal toegestaan gewicht TOTAAL (GCW) 4 300 kg

Trekvermogen met ongeremde aanhanger 750 kg

AFMETINGEN

Totale lengte 4 796 mm

Totale breedte (ingeklapte zijspiegels) 2 168 mm | 1 704 mm

Totale hoogte 1 921 mm

Wielbasis 3 450 mm

Voor- achterspoor 1 485 mm

Voor overbouw/ achter overbouw 587 mm | 759 mm

Vrije hoek voor/ vrije hoek achter ( met trekhaak) 22° | 19°

Draaicirkel van muur tot muur | Draaicirkel tussen stoepranden 7 000 mm | 6 850 mm

TRANSMISSIE

Aandrijving Voorwiel aandrijving

Type Differentiele versnellingsbak

Overbrenging i = 10.86

CONTROLLER 

Type           Curtis 1239E 60-144V/650A

BESTURING

Type Stuurhuis met stuurbekrachtiging

ELEKTRISCH VERMOGEN

Motor A- syngroon

Type Nidec

Motor voltage 67 V AC

Maximaal piek vermogen 62 kW

Maximale koppeling @ 0 rpm 182 Nm

REMMEN

Hoofdrem type Dual circuit in X
4-wiel remschijven

Hulpremmen Bekrachtigd remsysteem

Parkeerrem Hand bediend

OPHANGING

Voorophanging Pseudo MacPherson

Travel 169 mm

Achterophanging type Onafhankelijke draagarm

Travel 179 mm 

VELGEN EN BANDEN

Banden 195 65 R16C

Winter banden 3PMSF
195 65 R16C

Velg 16''

ACCU LITHIUM LIFEPO4

Vermogen 28.8 kWh

Voltage 96 V

Gewicht accu 256 kg

Oplader 6.6 kW

Model oplader 2 and/or 3

Oplaadtijd aan gewoon stopocontact 5h00 min.

Actieradius Tot 152 km

Procucent: Goupil Industrie-2445 Avenue de la Vallée du Lot 47320-Bourran-Frankrijk   Importeur: Electric Drive BVBA - Vijfhoekstraat 24 - 2600 Berchem Tel: 0477-633 923  www.electricdrive.be  info@electricdrive.be

* Deze brochure dient ter informatie aan geinteresserden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op eventuele onjuistheden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend, deze is indicatief

G6 tekening wielbasis
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