
 

Vi brukar inte skryta om våra 
eldrivna transportfordon....

- Det gör våra kunder istället -

Epton Trading AB

Tel 08-10 82 83 - www.clubcar.nu



®

Elbilen som bjuder dig och miljön på glädje

Miljövänliga

Pålitliga

Prestationsinriktade

Säkra

Eldrivna transport- och arbetsfordon för de mest 
skiftande behov och användningsområden.
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CARRYALL 252

CARRYALL 1

CARRYALL 2

CARRYALL 6

CARRYALL 295

CARRYALL 232

DS WORK

Special fordon
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Epton Trading har varit svensk generalagent för ClubCar sedan 1988. 
Det var då min far startade verksamheten som jag och min bror Lars 
övertog 1998. Vi kan med glädje och stolthet se tillbaka på en god 
utveckling under många år och vi ser med tillförsikt fram emot en lika 
god fortsättning under de år som väntar.
 
Vi kommer lika målmedvetet som tidigare att arbeta vidare med att 
leverera ClubCars högkvalitativa produkter och för att hitta lösningar 
som passar våra olika kunders enskilda behov och önskemål.

Vi tror oss veta att en anledning till att efterfrågan på ClubCar ökar är 
att miljömedvetandet också gör det. Det är dock inte bara miljöaspekten 
som vi sätter i högsätet; Ett ekonomiskt fördelaktigt ägande med låga 
driftkostnader, lång livslängd, tyst, smidig och bekväm transport av så-
väl människor som last, är andra viktiga attribut. Det är säkerligen även 
dessa som bidragit till att ClubCar är inte bara Sveriges, utan hela 
världens, mest eftertraktade och sålda elfordon.

Med denna presentation av vårt modell- och tillbehörsprogram hoppas 
jag och alla vi andra inom Epton Tradingfamiljen, att vi lyckats väcka 
intresset och nyfikenheten för ClubCar och till ett givande samarbete 
med oss.

Välkommen!

Jonas Eriksson  
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ClubCar har utvecklat en serie eldrivna arbets-‐och transport-
fordon för de mest skiftande behov och användningsområden.

Oavsett modell bjuder våra fordon på en mängd olika möjligheter 
till skräddarsydda lösningar och på ett brett sortiment av tillbehör.

Kvalitets-, prestations- och säkerhetskraven är kompromisslösa. 
Därför är alla bilar uppbyggda på ram och chassi av korrosions-
säker flygplansaluminium. 

De har alla ClubCars egenutvecklade och patenterande 
IQ system med reglerbar acceleration och ställbar hastighet. 
Med den ställbara motorbromsen genereras energi tillbaka till 
batterierna för att öka prestationsförmågan och körkapaciteten 
ytterligare. Den automatiska magnetbromsen varnar om bilen 
skulle börja rulla vid parkering.

Det finns gott om anledningar att uppskatta ClubCar.

Välj vilken du vill!

Miljövänliga    Pålitliga   Prestationsinriktade   Säkra

5



DS Work

Det här är arbetsmyran DS Work. 
Fylld av energi pinnar den lätt iväg på sina arbetsuppdrag.
Den passar utmärkt för alla typer av lite lättare uppgifter.

Elektrisk motor 48 Volt (finns även med bensinmotor)
Batterier, 6 st 8 volt /170 Ah
Motor, 3,1 hk motor
Fast flak
Lastkapacitet: 100 kg
Körkapacitet: 80-90 km

En pålitlig trotjänare som tål tuffa tag.

6



DS Work

Svart och läcker med tak och vindruta.

Räcker inte flaket till; 
komplettera med en vagn.

Med hytt och dörrar sitter du säkert.
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ClubCars transportfordon utför sina dagliga gärningar med 
största möjliga tystnad. De är smidiga, praktiska och bekväma. 
Det kan hundratals kommuner, landsting, företag och golfklubbar 
vittna om.

CARRYALL 1
Carryall 1 är sedan länge en uppskattad och tillförligt tjänare hos många 
kommuner och företag. Den tillfredsställer, inte minst med sitt aluminium-
chassi och flak, behovet av lättare till ”medeltunga” transporter inom många 
användningsområden och verksamheter.

Elektrisk motor 48 Volt (finns även med bensinmotor)
Batterier, 6 st 8 volt /225 Ah
Motor, 3,2 hk motor (max. effekt 10 hk) 2,4 kw, resp. 7,4 kw
Tippbart flak
Lastkapacitet: 365 kg
Körkapacitet: 80-90 km

Bilen har vit som standardfärg, men kan fås i andra olika färger. 
Den kan naturligtvis kompletteras med hytt och en hel mängd övriga tillbehör.
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Carryall 1 är en plikttrogen 
allt i allo hos många industriföretag.

Carryall 1

Carryall 1 uppklädd med hytt, skåp
och vinterdäck.

Kapellsidorna är uppskattade hos 
Örebro Bostäder där ClubCar 
Carryall 1 är en pålitlig arbetskamrat.

9



Vi lyssnar och lämnar förslag på hur en skräddarsydd lösning 
kan tillfredställa enskilda behov och önskemål.
Här presenterar vi ett litet axplock av Carryaller i olika skepnader 
och i de mest vittomfattande verksamheter.

Carryall 2
Carryall 2 är vår mest efterfrågade modell. Den stora lastkapaciteten, den 
starka motorn, den höga batterikapaciteten och mångfalden av tillvalsmöjlig-
heter är några av anledningarna.

Elektrisk motor 48 Volt (finns även med bensinmotor)
Batterier, 8 st 6 volt/225 Ah
Motor, 3,75 hg motor (max. effekt 21 hk) 2,8 kw, resp. 15,5 kw
Tippbart flak
Lastkapacitet: 550 kg
Körkapacitet: 110-130 km

Ett brett urval av färger finns att välja bland om inte den vita skulle passa.
Även tillvalsmöjligheterna är många.
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Bekväm och effektiv med hytt och skåp. 
Komplettera gärna med skräddarsydda inredningar.

Carryall 2

Postens trotjänare sedan många år.

Idrottsplatsens idol med tak och vindruta.

Arbetshäst åt många park- och kyrkogårdsförvalt-
ningar.

Hytten kan förses med värmare och flaket med kapell.

Olika industriföretags transportfavorit.

Många fastighetsbolags hjälpreda.

En pålitlig assistent för hotell- och konferensanläggningar.
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ClubCars eldrivna transportfordon möter de allra högst ställda 
krav på styrka, pålitlighet, flexibilitet och hållbarhet. 

CARRYALL 6
När storleken betyder mer än vanligt finns Carryall 6 som problemlösaren framför 
alla andra. Med ett tippbart lastflak på nästan 2 meter, tjänstgör Carryall 6 inom 
olika verksamheter där stort lastutrymme behövs.

Elektrisk motor 48 Volt (finns även med bensinmotor)
Batterier, 8 st 6 volt/225 Ah
Motor, 3,75 hg motor (max. effekt 21 hk) 2,8 kw, resp. 15,5 kw
Tippbart flak
Lastkapacitet: 680 kg
Körkapacitet: 100-110 km

Carryall 6 Special, här utrustad med 
förstärkt flak, 70 cm lövlämmar och hydraultipp.
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Gott om lastutrymme underlättar för de som 
arbetar med olika typer av anläggningsarbete.

Carryall 6

Försedd med hytt och skåp är Carryall 6 en 
högst behjälplig och bekväm hjälpreda på t ex 
campingplatser och turistanläggningar.

Flaket kan enkelt kompletteras med praktiska 
lövlämmar.

Stäng ute väder och vind, eller släpp in det. 
Kapellsidorna fixar det!
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Våra transportfordon bjuder på lång livslängd och 
ett bekymmersfritt ägande med låga driftkostnader.

Carryall 232
I en tuff och lite ”rå” förpackning presenterar vi Carryall 232.
Den är minstingen i CARRYALL familjen. Med sin låga vikt och minimala 
svängradie lämpar den sig ypperligt för lättare transporter där utrymmet är 
trångt och behovet av smidig framkomlighet är stort. Ett utmärkt val för t.ex. 
park- och kyrkogårdsförvaltningar och lättare verkstadsindustrier.

Elektrisk motor 48 Volt (finns även med bensinmotor)
Batterier, 6 st 8 volt /170 Ah
Motor, 3,2 hk motor (max. effekt 10 hk) 2,4 kw,
Tippbart flak
Lastkapacitet: 300 kg
Körkapacitet: 80-90 km
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Tyst, smidig och alltid tjänstvillig oavsett 
vilket uppdrag det gäller.

Carryall 232

Redo för nya uppgifter. 
Här försedd med tak och vindruta.

Röd och tuff! Med svensktillverkad hytt.

Flaket kan ersättas med slagtåliga 
verktygslådor i aluminium.
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Carryall 252

Carryall 252 är något mer storvuxen än Carryall 2. Med precis samma chassi 
och lika många möjligheter till skräddarsydda lösningar som sin lillebror 
stoltserar Carryall 252 med högre markfrigång och bredare däck.
Carryall 252 är det rätta valet för färd och transport i mer ojämn terräng.

Elektrisk motor 48 Volt (finns även med bensinmotor)
Batterier, 8 st 6 volt/225 Ah
Motor, 3,75 hg motor (max. effekt 21 hk) 2,8 kw, resp. 15,5 kw
Tippbart flak
Lastkapacitet: 550 kg
Körkapacitet: 110-130 km
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Med hytt och flak är Carryall 252 startklar 
för färd i terräng.

Carryall 252

Idrottsanläggningens starka hjälpreda.

Lasta på! Carryall 252 tar lasten dit du vill.

En pålitlig trotjänare som tål tuffa tag.
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Carryall 295
Ibland brukar vi kalla den ” ulven i fårakläder”.
Vår mission och passion är elbilar. Trots det kan vi inte låta bli att presentera 
detta diesel‐ och fyrhjulsdrivna odjur i vårt sortiment av ändamålsenliga 
transport och arbetsfordon. Attityd och styrka är bara förnamnen.

Carryall 295 har en näst intill outtömlig potential. Den kan utrustas och förses med 
en mängd olika tillbehör som t.ex. hytt, plog, skopa och sopaggregat.

20 hk Kubota dieselmotor
3 cylindrar, 719 cc
Intelli Trak 4‐wheel‐driv system
Automatisk differentialspärr
Lastkapacitet: 550 kg
Tankvolym: 24,6 liter

Carryall 295 SE - Finns även som 4 sitsig
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Carryall 295

Under tjänstgöring på Kolmården.

Trädgårdsarbetare 
- med extra styrka...

På äventyr vid strandkanten.
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ClubCar bjuder på många valmöjligheter och stor flexibilitet.

För oss är det en utmaning och glädje att leverera bilar som är skräddarsydda 
efter våra kunders önskemål. Här presenterar vi stolt;

Villager 4  •  Transporter 4  •  Transporter 6

Låter det som en klyscha?

Det är det inte. 

Om du har en idé om hur du vill att 
din bil skall se ut och vilka specifika 
behov den skall tillgodose vågar vi 
lova att vi kan bygga den.

Villager 4 Transporter 4

Transporter 6

Vi gör din fantasi till verklighet!
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Reservdelar och service
Den som investerar i en ClubCar bör inte bedöma enbart själva bilen. 
Det är minst lika viktigt att ta hänsyn till leverantörens förmåga när det gäller service 
och reservdelar. På Epton Trading satsade vi därför hårt på service och reservdelar
redan för början. Vi kan med stolthet garantera reservdelar till alla våra bilar i 
många år framöver.

Reservdelar
Vi garanterar reservdelar till alla elbilar från ClubCar i minst 10 år.
På vårt centrallager i Vallentuna finns över 10.000 artiklar.

Serviceverkstad
Runt om i Sverige har vi ca 110 st auktoriserade serviceverkstäder. För service-
verkstäder nära Er, vänligen kontakta oss för ytterligare information.

Teknisk Support
Med vår mångåriga erfarenhet och kunskap om elbilar finns vi till hands för att 
assistera och hjälpa våra kunder.

 Telefon:  08‐- 510 237 01 ‐ 
 Fax:  08‐- 20 06 35 ‐ 
 E-post:  niclas@epton.se 
 E-post:  ottar@epton.se
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER DS WORK CARRYALL 1
Motor, volt 48 48 
Effekt, hk 3,2 max 10 3,2 max 10
Effekt, kw 2,4 max 7,4 2,4 max 7,4
Batterier 6st 8 volt 6st 8 volt
Ampere, batterier 165 165
Körkapacitet, km 80-90 80-90
Uppladdningstid, tim 8-12 
Laddare Stationär 48 v 17 amp
Motorstyrning, amp 250 250

Drivsystem Snedskuret kugghjul, utväxling 13.3:1, direktdriven bakaxel
Styrsystem Kuggstångsstyrning med snedskurna drev
Fjädring Främre och bakre bladfjädrar med dubbla hydrauliska dämpare
Bromsar Trumbromsar på bakhjulen
Parkeringsbroms Automatisk urkoppling

Karossram Dubbla helgjutna rambalkar i aluminium
Sidor och flak Formgjuten plast/Aluminium Aluminium
Huv Armorflex formgjuten plast
Stötfångare Kraftig främre som skydd för huv och strålkastare

Däck, standard fram 18x8.5-8 slanglösa 4-lagers 18x6.50-8 slanglösa 6-lagers
Däck, standard bak 18x8.5-8 slanglösa 4-lagers 18x6.50-8 slanglösa 6-lagers

Längd med lämmar, mm 2440 2629
Bredd, mm 1201 1219

Höjd med tak, mm 1750 1750
Höjd med hytt, mm 1800 1810
Axelavstånd, mm 1664 1664
Markfrigång, mm 114 114
Spårvidd fram, mm 876 876
Spårvidd bak, mm 978 978
Totalvikt med fyllda batterier, kg 403 420
Ställbar hastighet, km/h 14-25 14-25
Utvändig vändradie, mm 5334 5334

Flakhöjd, mm 700 700
Flakmått med lämmar, mm 670 x 1110 x 280 956x1146x235

Lastkapacitet, kg 100 136
Färger standard Vit, Grön Vit
Färger tillval Grå, Beige, Grön, Mörkblå, Röd

Samtliga modeller är försedda med ClubCars egenutvecklade IQ-system, som förutom ställbar hastighet även innefattar:
- ställbar motorbroms som genererar energi tillbaka till batterierna
- ställbar acceleration
- automatisk magnetbroms som varnar om bilen skulle börja rulla vid parkering
Alla bilar är CE godkända och levereras besiktigade. 
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER CARRYALL 2 CARRYALL 6
Motor, volt 48 48 
Effekt, hk 3,75 max 21 3,75 max 21
Effekt, kw 2,8 max 15,5 2,8 max 15,5
Batterier 8st 6 volt 8st 6 volt
Ampere, batterier 225 alt 244 225 alt 244
Körkapacitet, km 110-130 100-110
Uppladdningstid, tim 8-12
Laddare Stationär 48 v 17 amp
Motorstyrning, amp 500

Drivsystem Snedskuret kugghjul, utväxling 13.3:1, direktdriven bakaxel 12.3:1
Styrsystem Kuggstångsstyrning med snedskurna drev
Fjädring Främre och bakre bladfjädrar med dubbla hydrauliska dämpare
Bromsar 4-hjuls trumbromsar
Parkeringsbroms Automatisk urkoppling

Karossram Dubbla helgjutna rambalkar i aluminium
Sidor och flak Aluminium
Huv Armorflex formgjuten plast
Stötfångare Kraftig främre som skydd för huv och strålkastare
Däck, standard fram 18x6.50-8 slanglösa 6-lagers
Däck, standard bak 18x8.50-8 slanglösa 6-lagers

Längd med lämmar, mm 2908 3493
Bredd, mm 1270 1252

Höjd med tak, mm 1740 1740
Höjd med hytt, mm 1810 1810
Axelavstånd, mm 1969 2502
Markfrigång, mm 114 114
Spårvidd fram, mm 876 876
Spårvidd bak, mm 978 978
Totalvikt med fyllda batterier, kg 457 516
Ställbar hastighet, km/h 14-33
Utvändig vändradie, mm 6300 7800

Flakhöjd, mm 700 700
Flakmått med lämmar, mm 1236x1264x276 1791x1146x235

Lastkapacitet, kg 550 680
Färger standard Vit
Färger tillval Grå, Beige, Grön, Mörkblå, Röd

Samtliga modeller är försedda med ClubCars egenutvecklade IQ-system, som förutom ställbar hastighet även innefattar:
- ställbar motorbroms som genererar energi tillbaka till batterierna
- ställbar acceleration
- automatisk magnetbroms som varnar om bilen skulle börja rulla vid parkering
Alla bilar är CE godkända och levereras besiktigade. 
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER CARRYALL 232 CARRYALL 252
Motor, volt 48 48 
Effekt, hk 3,2 max 10 3,75 max 21
Effekt, kw 2,4 max 7,4 2,4 max 15,5
Batterier 6st 8 volt 6st 8 volt
Ampere, batterier 165 165
Körkapacitet, km 80-90 110-130
Uppladdningstid, tim 8-12
Laddare Stationär 48 v 17 amp
Motorstyrning, amp 250 500

Drivsystem Snedskuret kugghjul, utväxling 13.3:1, direktdriven bakaxel
Styrsystem Kuggstångsstyrning med snedskurna drev
Fjädring Främre och bakre bladfjädrar med dubbla hydrauliska dämpare
Bromsar Trumbromsar på bakhjulen
Parkeringsbroms Automatisk urkoppling

Karossram Dubbla helgjutna rambalkar i aluminium
Sidor och flak Formgjuten plast Aluminium
Huv Armorflex formgjuten plast
Stötfångare  Kraftig främre som skydd för huv och strålkastare

Däck, standard fram 20x10.0-8 slanglösa 6-lagers 22x11-10 slanglösa 6-lagers
Däck, standard bak 20x10.0-8 slanglösa 6-lagers 22x11-10 slanglösa 6-lagers

Längd med lämmar, mm 2553 2629
Bredd, mm 1257 1219

Höjd med tak, mm 1800 1750
Höjd med hytt, mm 1800 1810
Axelavstånd, mm 1651 1664
Markfrigång, mm 140 114
Spårvidd fram, mm 876 876
Spårvidd bak, mm 978 978
Totalvikt med fyllda batterier, kg 403 420
Ställbar hastighet, km/h 14-33
Utvändig vändradie, mm 5334 5334

Flakhöjd, mm 700 700
Flakmått med lämmar, mm 670 x 1110 x 280 956x1146x235

Lastkapacitet, kg 280 550
Färger standard Röd eller Grön Vit
Färger tillval Grå, Beige, Grön, Mörkblå, Röd

Samtliga modeller är försedda med ClubCars egenutvecklade IQ-system, som förutom ställbar hastighet även innefattar:
- ställbar motorbroms som genererar energi tillbaka till batterierna
- ställbar acceleration
- automatisk magnetbroms som varnar om bilen skulle börja rulla vid parkering
Alla bilar är CE godkända och levereras besiktigade. 
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER CARRYALL 295, diesel
Motor Kubota 719cc, 3-cylindrar
Effekt, hk 20
Effekt, kw 14,9
Motorkylning Vattenkyld
Vridmoment, Nm 44,7
Tändning Kompression
4WD Automatisk 4-hjulsdrift Intelli Track
Elsystem 12 Volt, 500 CCA
Differentialspärr, fram Automatisk Intelli Track

Differentialspärr, bak Automatisk Intelli Track
Drivsystem CVT
Styrsystem Styrväxel
Fjädring, fram Dubbla A-arms Coil-overs
Fjädring, bak Bladfjädrar med dubbla hydrauliska dämpare
Bromsar, fram/bak Hydrauliska skivbromsar
Parkeringsbroms Fotmanövrerad
Ram Korrosions- och underhållsfri flygplans aluminium
R.O.P.S Standard (Roll Over Protective System)
Tankvolym, liter 24,6
Huv Armorflex formgjuten plast

Däck, standard fram 25x10.5-12 slanglösa
Däck, standard bak 25x10.5-12 slanglösa

Längd, mm 3165
Bredd, mm 1524

Höjd med R.O.P.S, mm 1990
Axelavstånd, mm 2070
Markfrigång, mm 188

Totalvikt, kg 707
Ställbar hastighet, km/h 40

Svängradie, mm 3800
Flakhöjd, mm 830
Flakmått med lämmar, mm 1219x1265x277

Lastkapacitet, kg 550
Färg standard Grön
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STANDARD OCH TILLBEHÖRSSORTIMENT
Varsågod, här bjuder vi på en närgången presentation med 
axplock ur vårt standard-och tillbehörssortiment.

FINNS I OLIKA FÄRGER

TAKRÄCKE 

MAUSERHYTT
gångjärn fram  

MAUSERHYTT 
gångjärn bak

HARAHYTT 
TILL CARRYALL 232

TAK OCH VINDRUTA 

KAPELLSIDOR WEBASTO KUPÉVÄRMARE SKÅP
Finns i olika utföranden till modellerna Carryall

KAPELL
med ställning till flak

VERKTYGSLÅDA I OLIKA DIMENSIONER

LÖVLÄMMAR TILL FLAK FLAKTIPP
finns både elektrisk och hydraulisk

ARBETSBELYSNING

DÄCK FRAM
Standard

DÄCK BAK 
Standard

VINTERDÄCK
dubbat

NAVKAPSLAR
i en mängd olika utföranden
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Naturligtvis finner du förutom dessa tillbehör även andra produkter och tillbehör i 
vårt sortiment; brandsläckare, säkerhetsbälte, blinkande diodljus, belysning i hytt 
eller skåp, låsbart handskfack, radio och mycket annat.

SKÅPINREDNING FINNS I MÅNGA OLIKA VARIANTER

Transportvagnar
Vi samarbetar med K-vagnen och är med i produktutvecklingen av tillbehör till vag-
nar passande för ClubCars fordon. Vagnar finns i viktklasserna 500, 600 och 750 kg. 
Specialvagnar såsom klottersaneringsvagn, bevattningsvagn och mycket annat. 
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Box 1067
186 26  Vallentuna
Tel: 08-10 82 83
Fax: 08-20 06 35
E-mail: info@clubcar.nu
www.clubcar.nu

®
Elbilen som bjuder dig och miljön på glädje 

ClubCar har ännu mer att erbjuda.

Prata gärna med oss om bilar även för andra transportbehov,
catering och inte minst golf.


