
Fazendas, Haras, Turismo Ecológico,...

GOAT 2P
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O GOAT 2P foi projetado para as mais diversas fi-
nalidades com uso ao ar livre (outdoor), como em 
sítios, fazendas, condomínios horizontais, agricul-
tura, granjas, haras, turismo ecológico, resorts, 
parques, etc.

Seu chassi é elevado em 13cm com relação aos modelos convencionais, 
oferecendo maior distância do solo, o que permite superar obstáculos 
mais difíceis. Suas rodas de 12” e seus pneus All-Terrain (A/T), oferecem 
mais estabilidade, segurança e aderência aos mais variados tipos de 
piso.

Cada veículo é equipado com Motor AC que proporciona maior potência 
de forma mais eficiente do que os motores DC, possibilitando atuar até 
como rebocador. Os freios à disco nas rodas traseiras oferecem mais 
segurança principalmente com o veículo carregado. O design é exclusivo 
e patenteado, e o produto oferece a melhor relação custo-benefício 
tanto do investimento inicial quanto das despesas de abastecimento e 
de manutenção a longo prazo.

Se procura um veículo robusto, para ser utilizado ao ar livre, em pisos 
não pavimentados, este é o veículo elétrico que procura.

CARACTERÍSTICAS GOAT 2P

Tipo de motor Elétrico AC com freio regenerativo

Potência 6.0 hp

Voltagem 48 V

Controlador 400 Amp

Baterias 6x8 V

Carregador Bi-Volt, On-Board, 12 A de Alta Frequência

Autonomia** 15 à 90 Km

Velocidade Até 31,5 Km/h (programável)

Direção Cremalheira e Pinhão

Suspensão Dianteiro e Traseiro Hidráulico e feixe de molas

Freios A disco na traseira - AUSCO

Comprimento 2,50 m (sem cargo box)

Largura 1,26 m

Altura 1,48 m (sem toldo) - 2,20 m (com toldo)

Comprimento Plataforma -

Largura Plataforma -

Giro de Manobra 2,94 m

Capacidade de Carga 360 Kg

Pneus/Rodas 23x10.50x12 Aço

Conversor DC-DC 48 V - 12 V

Tel: (11) 

vendas@vo2.eco.br

www.vo2 .eco .b r

MOTOR AC

SETA, BUZINA, LUZES (D/T)

RODAS 12” E PNEUS A/T

CARREGADOR ON-BOARD

CARGO BOX

FREIOS A DISCO (T)

CHAVES COM SEGREDO (2 posições)

SINGLE POINT WATERING SYSTEM

ACABAMENTO LATERAL NA CARENAGEM

Mais portência e menos manutenção

Segurança e conforto

Mais conforto em pisos irregulares

Regarregue a bateria onde estiver

Cargas Diversas (opcional)

Maior segurança

Segurança e conforto

Praticidade na manutenção preventiva

Design e proteção da pintura

GOAT 2P

CORES Standard

CORES Perolizadas

Bronze Verde Vermelho Dourado Azul

ChampagnePrata Vermelho Branco Preto

DISTÂNCIA DO SOLO

40 cm de distância do solo

**A autonomia das baterias varia de acordo com as condições de uso, suas características técnicas e vida útil.
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