
STAMA MAESTRO
- ELECTRIC VEHICLES FOR PEOPLE AT WORK 

DK

En ny serie køretøjer med høj kørekomfort, robust konstruktion og hastigheder op til 70 km/t
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STAMA MAESTRO MTN

Et nyt produkt er nu blevet tilføjet rækken af STAMA elektriske køretøjer. STAMA Maestro er køretøjet med 
den høje kørekomfort, takket være en luksuriøs og støjsvag kabine, samt en fremragende affjedring.

Blandt de mange standard features findes blandt andet komfortable sæder med 3-pkts. sikkerhedssele, 
bagrude, samt vedligeholdsfri Lithium-ion batterier og kulfri elmotor.

Køretøjerne kan opbygges med en lang række forskellige lad, med og uden tip.

Med 1.000 kg lastevne og hastigheder op til 70 km/t er STAMA Maestro det oplagte valg, hvis der ønskes 
et driftsikkert, støjsvagt og emmissionsfrit køretøj til hjælp ved de mange opgaver, der findes omkring 
vedligehold af grønne arealer, boligområder, institutioner, bycentre m.m. Den maksimale hastighed er 
programmerbar.

STAMA Maestro er typegodkendt i EU og kan derfor uden videre registreres til kørsel på offentlig vej i alle 
medlemslande.
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Motor torque

Battery capacity

ELECTRICAL DATA

Three phase asynchronous

12 kW

120 Nm

16A 230V

5  years

14,4 kWh

Motor type

Motor power

Charging

Battery warranty

Battery type LiFePO4

 
  MT15n

CHASSIS-CABIN

ADDITIONAL CHARACTERISTICS

1024 kgLoad capacity

** depending on local legislation and superstructure of the vehicle

D - Cabin height

C - Cabin width

DIMENSIONS

3635 mm

1990 mm 

1390 mm

1065 mm    

2040 mm

A - Total length

B - Total height

F - Front overhang

E - Wheel base

1990 mm

G - Rear overhang 530 mm    

This marketing support presents the models, equipment features and configuration possibilities of Addax electric utility cars. All the characteristics of this document are given as an indication. Addax Motors
reserves the right to modify them without notice. Visuals may include standard or optional equipment and accessories depending on the country of sale.                                                                                                                   
Technical specifications correspond to standard versions which may differ according to the country of sale. Please check with your dealer for any local specifications. 
 

   *  depending on the chosen transmission

Speed 

TECHNICAL DATATECHNICAL DATA

N1

2

Homologation

Seats

Brakes front & rear

886 kg

Suspension front & rear Coiled springs

Discs

2 years

max. 2000 kg **

Vehicle warranty

Towing capacity

Weight chassis-cabin

Turning radius 4,5 m

Up to 70 km/h * 

Up to 132 km  * WLTP 
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90

1065 2040 530
3635
1390
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70 km/h 55 km/h1000 kg 1000 kg600 kg 600 kg4500 mm 4500 mm87 km 132 km

Transmission Motor Batteri Rækkevidde Max. 
kørehastighed

8.8:1 72V - 9 kW LiFePO4 14,4 kW - 200 amp.h 87 km (WLTP) 70 km/t
12.5:1 72V - 9 kW LiFePO4 14,4 kW - 200 amp.h 132 km (WLTP) 55 km/t

Standard køretøjsudstyr

• Ultra High Performance Lithium-Ion batterier
• 4G overvågning af køretøj inkl. teknisk support
• AVAS-System - “Acoustic Vehicle Alerting System”
• Varme i forrude
• Lukket kabine med glasdøre
• Venstrekørsel
• Standardfarve hvid (RAL 9010)
• Helårsdæk
• 220 V 16 A lader (Max. ladetid 6 ½ time)
• N1 typegodkendelse

Transmission 8.8:1 Transmission 12.5:1
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Køretøjets udstyr og ekstraudstyr

Lukket aluminiumsbox med to bagdøre  
og en 80 cm jalousi-sidedør

Ekstra jalousi-sidedør mulig  
i bredde 80 cm eller 110 cm

Lukket tipcontainer 2 m³ inkl. en sidedør

Lad med ramme og pressening
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Kort tiplad med opklappelige ladsider, samt aluminiums værktøjskasse

Vand- og luft-gennemtrængelig presenning til 
trådgittersider

Gitterkonstruktion med mulighed for bagdør Gitterkonstruktion med mulighed for sidedør

Uden stolper og sider
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Kontroldisplay med kilometervisning, 
driftstimetæller, visning af batteriopladning 

og eventuelle fejlkoder.

Instrumentbræt med betjeningspaneler: Kontakt for 
frem/tilbage-kørsel, kontakt til advarselslys, kontakt til 
dørlås, 2-trins-kontakt for hurtig / langsom kørsel, hill 
start assist, vinduesvisker til / fra, sprinklervæske og 

cigarettænder

Venstre boks: Oplader med 220 V stik.
Højre boks: Dieseltank til Webasto opvarmning

Venstre boks: vandtank til vinduesvask, samt 12 V 
batteri til for brug af lys, varme i forrude m.m.

Højre boks: værktøjskasse (tilbehør)

Køretøjets udstyr og ekstraudstyr
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Betjeningspanel til hydraulisk tiplad, inkl. nøgle

Rotorblink

Anhængertræk (Kun til 12.5:1 transmission)

Ekstern oplader til tip-batteri Gelbatteri til tiplad

Højtryksrenser, 130 bar, 210 L 
- med litiumbatterier

Radio med bluetooth, AUX og håndfri mobilbetjening

Bak-kamera

Webasto AirTop 2000 varmeapperat inkl. 10 liters tank



Saturnvej 17
DK-8700 Horsens
www.gmr.dk

Forhandler:

GMR MASKINER A/S ER OGSÅ...
• FEJEMASKINER
• GRÆSKLIPPERE
• SNEPLOVE
• HÆKKEKLIPPERE
• UKRUDTSBEKÆMPELSE

Ikonforklaring:

Lasteevne 
i kg

Egenvægt 
i kg

Udvendig 
venderadius

Beregnet 
kørelængde 

i km pr 
opladning

Max  
kørehastig-

hed

BEMÆRK: Billederne i dette katalog er ofte vist med ekstraudstyr
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