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Ideeën uit ervaring –
Het DIVACO huismerk „D-Line“

Wij zijn vertrouwd met de vele wensen en eisen op het
gebied van het vervoer van personen en goederen en
door onze ervaring van meer dan 25 jaar zijn wij in staat
aan uw specifieke wensen te voldoen.

Hoe specifiek uw D-Line voertuig ook zijn mag, één ding
hebben alle D-Line voertuigen gemeen: Milieuvriendelijk
zonder concessie, zuinig en voordelig in gebruik.

Kwaliteit geleverd door Divaco!

Omtrent de vele mogelijkheden uw voertuig naar eigen
wensen samen te stellen, vindt u informatie op onze
website www.DivacoElektroVoertuigen.nl of neem
contact op voor een persoonlijk advies.
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De DV-Golf is een betrouwbare en degelijke golfkar waar de gebruiker 
veel plezier aan zal beleven. Het zitcomfort is optimaal, het bedieningsgemak
perfect! Toeleveranciers van naam en faam uit USA en Canada garanderen
een langdurig en onbegrenst plezier van deze DV-Golf golfkar. Optioneel is
een accupakket met extra capaciteit mogelijk voor langere rijtijd en langere
levensduur.

Overal waar personen vervoerd moeten worden, is de DV-4 elektro 
personentransporter de ideale partner. Tot 5 personen kunt u op hun 
bestemming brengen. Met een snelheid van maximaal 25 km/uur en een 
actieradius tot 50 km* zijn de inzet mogelijkheden van de DV-4 elektrische
golfkar bijna onbeperkt. Verlichting, richtingaanwijzer en claxon bieden de
nodige zekerheid. Met vele accessoires kunt u deze golfkar naar uw wensen
uitbreiden.

Als het om het veilige en betrouwbare transport van 8 personen gaat, eventueel 
in combinatie met bijvoorbeeld koffers, is de  DV-8G elektrische-personentrans-
porter de ideale partner. Net als bij de DV-4 en DV-4G modellen is het vermogen 
van de 4kW motor en de kwalitatief goede batterijen genoeg om uw gasten op 
uw terrein of het buitenterrein comfortabel te kunnen vervoeren. Het 4-wiel rem -
systeem, met schijfremmen voor, zorgt voor de nodige zekerheid ook in oneven 
terrein. Een complete verlichting, 2 buitenspiegels, claxon, accuindicatiemeter en 
een separate handrem maken het pakket compleet. De acculader is altijd in het 
voer tuig ingebouwd. De achterzitting is standaard omklapbaar zodat een laadvloer 
ontstaat. Optioneel kunnen gordels gemonteerd worden voor extra veiligheid.

Het topmodel voor personentransport. Als het gaat om het veilig en be -
trouwbaar kunnen vervoeren van 14 personen is de DV-14S elektrische
shuttlebus het ideale voertuig. Met een zeer krachtige 7,5kW AC motor en
een betrouwbaar accupakket kunt u gedurende de hele dag veilig uw gasten
vervoeren. Standaard voorzien van glazen (veiligheids) voorruit met ruiten-
wisser. Vele veiligheidsrelevanten zaken zijn standaard voorzien zoals ver-
lichting en noodstop. Optioneel is er de mogelijkheid om zeildoek zijkanten
te plaatsen voor extra comfort.
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Als het om het veilige en betrouwbare transport van 6 personen gaat, eventueel 
in combinatie met vracht, is de DV-6G elektro personentransporter de ideale
partner. Net als bij de DV-4 en DV-4G modellen is het vermogen van de 4kW 
motor en de kwalitatief goede batterijen genoeg om uw gasten op uw terrein 
of het buitenterrein comfortabel te kunnen vervoeren. Het 4-wiel remsysteem,
met schijfremmen voor, zorgt voor de nodige zekerheid ook in oneven terrein.
Een complete verlichting, 2 buitenspiegels, claxon, accuindicatiemeter en een 
seperate handrem maken het pakket compleet. De acculader is altijd in het voer-
tuig ingebouwd. De achterzitting is standaard omklapbaar zodat een laadvloer 
onstaat. Optioneel kunnen gordels gemonteerd worden voor extra veiligheid.

Net als de DV-4 golfkar, maar met standaard een laadbak en een gescheide
remsysteem op alle 4 wielen. Veel bedrijven willen hun klanten of gasten 
vervoeren, maar hebben geen ruimte meer voor bagage of goederen. 
Hiervoor biedt de DV-4G elektrische personentransporter de oplossing.
Voorzien van verlichting, richtingaanwijzers en claxon biedt het voertuig
comfort en veiligheid die u verwacht voor uzelf en uw gasten.



Tel. 0343 416484
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Voor een ieder die graag milieuvriendelijk lichte goederen wil transporteren
is de DV-2L elektro goederentransporter de ideale partner. Vergelijkbaar met
de DV-2 golfkar echter nu standaard geleverd met kenteken voor de open -
bare weg. Reeds met een AM rijbewijs mag dit voertuig gereden worden. 
40 km/uur snel, glazen voorruit met ruitenwisser, een sterke 4kW AC motor
en een 4 wiel remsysteem bieden de nodige veiligheid, comfort en snelheid.
Deze golfkar is bijzonder compleet uitgerust! D
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De DV-2XGL elektrische goederentransporter is de ideale partner voor 
een ieder die milieubewust goederen wil transporteren. Dit model is ver -
gelijkbaar met de DV-2X en DV-2XG echter nu toegelaten voor gebruik 
op de openbare weg. Reeds met een AM rijbewijs mag u met dit voertuig 
op straat komen. Zeer compleet uitgerust met velichting, claxon, dak, voor-
ruit en kippende aluminium laadbak. Werkelijk het perfecte instapmodel 
in zijn klasse! Optioneel kan een cabine gemonteerd worden voor het 
nodige comfort! D
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Veel onderneming willen hun klanten of gasten comfortabel vervoeren 
met bagage of goederen op de openbare weg. De DV-4GL gekentekende
elektrische personentransporter biedt hiervoor de oplossing. 
Anders als bij de DV-4G is dit model toegelaten op de openbare weg door
de EU type goedkeuring. Reeds vanaf een AM rijbewijs! De snelheid bedraagt
40 km/uur. Vele veiligheidsopties zijn standaard aan wezig. Laat u verassen 
door dit veelzijdige voertuig met een bijzonder interessante prijsstelling!
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Voor allen die op een milieuvriendelijke wijze lichtere goederen willen 
transporteren is de DV-2 elektrotransporter de ideale partner, mede 
door de krachtige 48 volt (4kW) motor. De standaard verlichting, 
claxon en richtingaanwijzers bieden de nodige zekerheid. 
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De kwalitatieve topper, de DV-2X elektrotransporter kenmerkt zich door 
zijn doordachte en hoogwaardige afwerking. Met de standaard meegeleverde
elektrohydraulische kippende aluminium laadvloer (lengte 140cm) kunt 
u tot 350 kg* transporteren. Met een vermogen van 4 kW en kwalitatief 
zeer goede accu's is de DV-2X elektrische goederentransporter een idealer
partner voor die gebruikers welke een goed doordacht, wendbaar en stabiel
voertuig zoeken, die zowel buiten als ook binnen goed presteert. D
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De kwalitatieve topper, de DV-2XG elektrotransporter kenmerkt zich door
zijn doordachte en hoogwaardige afwerking. Met de standaard meegeleverde
elektrohydraulische kippende aluminium laadvloer (lengte 183cm) kunt u 
tot 450 kg* transporteren. Met een vermogen van 4 kW en kwalitatief zeer
goede accu's is de DV-2XG elektrische goederentransporter een idealer
partner voor die gebruikers welke een goed doordacht, wendbaar en 
stabiel voertuig zoeken, die zowel buiten als ook binnen goed presteert.
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Afgebeelde voertuigen 
zijn gedeeltelijk met 
accessoires uitgerust.

Technische wijzigingen 
voorbehouden.
Afwijkende banden, extra 
voorzieningen enz. kunnen
andere waarden opleveren.
Actierradius is afhankelijk
van temperatuur, terrein, 
rijstijl en belading van 
het voertuig.

Divaco Benelux B.V.

Molenvliet 10
NL-3961 MV Wijk bij Duurstede
mail@divaco.com
www.DivacoElektroVoertuigen.nl
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