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Varje fordon vi  gör,  varje tjänst vi  erbjuder,  är  fyllda av vår erfarenhet och teknik.  Det är vårt löfte til l  alla Club Car kunder.CUSTOMER FIRST. QUALITY ALWAYS.
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Varje fordon vi  gör,  varje tjänst vi  erbjuder,  är  fyllda av vår erfarenhet och teknik.  Det är vårt löfte til l  alla Club Car kunder.

Always driven
För femtio år sedan gjorde ClubCars golfbilar entré på de amerikanska golfbanorna. 
Där är de idag en självklarhet. Det är mer än trettio år sen ClubCar kom till svenska 
golfbanor och då på Ullna Golfbana.

Vi är glada över att ha ett så stort och brett sortiment i vår maskinpark. Från golfbilar 
till arbetsfordon.
Epton Trading är stolta över att vara generalagent för ClubCar i Sverige sen mer än 
30 år. 
Med elbilmarknadens största modellutbud och med stora möjligheter till 
skräddarsydda lösningar kan vi erbjuda fordon anpassade till de mest skiftande 
användningsområden.

Välkommen att titta närmare i den här presentationen av vårt golfbilsprogram.

När får vi bjuda även dig på en åktur?

Med de allra bästa golfhälsningar

Jonas Eriksson
Epton Trading AB
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PRECEDENT:
Fortfarande nummer 1 på marknaden!
Vi är stolta svenska representanter
Epton importerar, säljer, servar och modifierar elbilar till golfbanor, kyrkogårdar, 
parkförvaltning, fastighetsservice, statliga verk, 
industriföretag, städbolag, hotell, campingar, sjukhus, konferensanläggningar, byggföretag, 
flygplatser och andra som ser fördelarna med effektiva transporter.

Epton trading finns representerade på 13 platser i Sverige och har en egen 
serviceorganisation genom 130 serviceverkstäder 
och partner. Har eget centrallager med mer än 10 000 artiklar
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Våra ClubCar golfbilar levereras alltid 
besiktade och registrerade. De är CE-märkta 
och uppfyller samtliga krav för att framföras 
på Sveriges golfbanor.

Ett chassi helt i aluminium ger ökad stabilitet, 
prestanda samt branschens mest  snäva 
vändradie. Dessutom är chassiet näst intill 
underhållsfritt och rostar inte heller. 

Det specialdesignade taket har inbyggd 
dränering.

ClubCar golfbilar är utrustade med 
helautomatisk laddare.

Nya ClubCar golfbilar levereras alltid med:

Kraftiga batterier som ökar körkapaciteten 
och livslängden

Centralpåfyllning som ger lättare skötsel samt 
tidssparande vid påfyllning av batterivatten

Batteriindikator som visar den exakta 
batterikapacitet som finns kvar i bilen 
(laddmätare)

Inbyggd USB port, för laddning av 
smartphones /plattor

Snygga navkapslar  till hjulen
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EFI motor med kamaxel levereras 
som standard i bensinbilarna

 

E.R.I.C. laddaren som är IP66 klassad, spolsäker högt 
tryck och är dammsäker, klarar kraftiga vibrationer. 
Programmerbar via USB sticka, lätt att montera 
på vägg på grund av av sin lätta vikt på 3,6 kg.  Har 
även lättförståelig display över laddstatusen. Optimerad 
för att minska elkostnaderna och optimera laddningen.

Industriledande  

   teknologier...  
En helt vanlig dag på jobbet för ClubCar®

Prestanda:  Ökad pålitlighet, tystare ventilstyrning, 
nedsatt vibration, utökade hästkrafter samt en förbättrad 
bränsleekonomi.

Ägandekostnader: L ägre underhåll, drift och bränsle-
kostnad uppstår år efter år. Vilket i sin tur fungerar som 
en återbetalning i din investering i den långsiktiga 
utdelningen.

Bränsekostnad: V i har valt Subaru EX40 EFI motorn 
på grund av dess klassledande kraft och pålitlighet. 
EFI visar sig med en 35 procentig kraftökning jämfört 
med tidigare bensinmotorn samtidigt som 35 procent 
mindre bränsle går åt.

Med en kamaxel, bäst i klass, 
en elektronisk bränsle-
insprutningsmotor som levererar 
mer hästkrafter, högre effektivitet 
samt en lägre underhållskostnad.
Nya ClubCar bensinmotorn 
startar lättare i kall väderlek

Avancerad laddning har
ett nytt namn

Standard på alla nya ClubCar Precedent
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• Battery status indicator and  
 vehicle “on- charge” display
• Service notifications — battery level and  
 electrical drive system faults
•  Odometer (miles and amp hours)
•  Serial number and model year display
•  Overview display of each hole with static  
 yardages, handicap and par information
•  Broadcast one-way messaging such as  
 weather alerts
•  Sponsorship and advertising display slots
•  Electronic information holder with  
 players’ names and messaging
•  Specified number of GPS-enabled pre- set  
 zone messages
•  Electronic scorecard: Request email or mobile  
 number prior to scoring (1st green) and  
 again at end- of- round
•  Customer email address capture and reporting

THE STANDARD CONNECTED FEATURES ARE JUST THE BEGINNING.

Your Precedent i3 fleet arrives with 
standard Connected® features built in, 
plus the capability to do much, much 
more. Customize your fleet from suites of 
features designed to further protect assets, 

differentiate your course and grow your business. And enjoy the 
freedom of controlling everything from your PC or Web-enabled 
device. In addition to the standard Connected features included 
with your fleet of Precedent i3s, you may also select your choice of 
Connected Car Control or Connected Car Tracking. 

CONNECTED CAR CONTROL 
Includes a number of features that 
let you manage speed, behavior and 
access of an entire fleet, a group or a 
single car, including:

• Fleet lockdown (scheduled lock/unlock)
• Set vehicle top speed (fleet, group and individual vehicle)
• Action zone speed control
• Geofence
• Anti-tamper
• Car path only

CONNECTED CAR TRACKING 

Includes a number of features  
that monitor cars, including:

• Real-time position of vehicles and equipment
• Find car — current or last known location (worldwide)
• Vehicle drive history
• Pace-of-play tracking
• Real-time messaging to and from clubhouse

GOLFER EXPERIENCE
Game enhancement that attracts 
golfers and keeps them coming  
back, including:

• Dynamic distances to pins and points of interest
• Touch screen for distance
• Tee shot distance
• Order food and beverage

3D FLYOVERS 
A golfer favorite and a must for  
resort and destination courses whose 
golfers often don’t know the course.
 

• Audio hole descriptions
• Full-motion 3D flyover graphics
• Pro’s tips

TOURNAMENT SOFTWARE
 
Be the preferred course for every  
corporate and competitive event.
 

• Tournament management software
• Live leader board
• Tournament advertising
• Tournament pairings

Precedent I3: Full kontroll i 
  Tider av Uppkoppling 

Din Club Car Precedent kommer inbyggd med standard Visage funktioner, dessutom med kapaciteten att göra så 
mycket mer. 
Skräddarsy din bil från en uppsättning funktioner designade för att skydda dina tillgångar, för att kunna särskilja din 
bana. Tillagt i standarduppsättningen av Visage funktioner inkluderat i din Club Car Precedent, kommer du 
även ha möjlighet att lägga till antingen Visage Car Control eller Visage Car Tracking.

Standardfunktioner
 • Indikator för batteristatus och en display för bilen och dess laddning.

Service info angående batteri/systemfel.
Distansmätare (Sträcka och amperetimmar).
Serienummer och årsmodell.
Översikt av varje hål, statiska mått, handikapp och par-information.
Skicka enkla envägs meddelanden, såsom väder varningar.
Sponsor och reklamutrymme.
Elektronisk informationshållare med spelarnamn och meddelanden.
Specifierade nummer av GPS-aktiverad förinställda meddelanden.
Elektroniskt scorekort: Begär mejl eller telefonnummer före påbörjad omgång och igen vid slutet.
Kundmejl för rapportering.

Serielåsning (schemalagt lås/olåst).
Sätt fordonets maxhastighet (flotta, grupp och enskilda).
Action zone fartbegränsning.
Sätt upp parameter runt ett 
geografiskt område.
Anti-sabotage kontroll.
Endast avsedd för golfbanans
bilväg.

Realtidposition av fordon och utrustning.
Hitta bil - nuvarande eller senast kända position 
(hela världen).
Fordonets körhistorik.
Tempoavkänning till ditt spel.
Realtidsmeddelande till och 
från klubbhus.

Dynamiska avstånd till utsatta 
markeringar.
Touchskärm för avstånd.
Längd från tee.
Beställ mat och dryck.

Ljudbaserade beskrivningar av hålen.
3D grafik över banan.
Tips från Pro.

Hantera turneringssystem.
Livesänd ledartävla.
Turneringsannonsering.
Turneringsparning.

 • 
 •  
 •  
 •  
 • 

•
•
• 
• 

• 
• 

 
 •  
 •  
 •  
 •    
 •  

CAR CONTROL 
Inkluderar en variation av funktioner som låter dig hantera 
snabbhet, betende och tillgång till en hel serie, en grupp 
eller ett enstaka fordon. Inkluderat:

CAR TRACKING  
Inkluderar ett antal funktioner som övervakar bilar. 
Inkluderat:

• 
• 
 
• 
• 
• 
 

GOLFER EXPERIENCE 
Spelförbättring som attraherar golfare och ser till att 
dem kommer tillbaks. Inkluderat:

• 
 
• 
• 
• 

3D FLYOVERS
En golfarfavorit samt en nödvändighet hos resemål och 
destinationer där banorna oftast är 
okända för golfarna.

• 
• 
• 

TOURNAMENTS SOFTWARE
Var den föreslagna banan för varje tävlings- 
och företagsevent.

• 
• 
• 
• 

ClubCar Precedent I3 är konstruerad med Visage fordonsteknik 
som erbjuder användare kapaciteten till att välja funktioner 
anpassade att minska konstnaderna, öka intäkterna och 
förbättra golfupplevelsen.

UPPKOPPLAD
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Visage LT använder en mindre 
fastmonterad skärm för att visa 
meddelanden, diagnostik och 
ett utvalt antal funktioner. Det 
moln-baserade systemet är 
tillgängligt via internetuppkop-
pling.

STOR TEKNIK, LITET FORMAT

Club Car utvecklar unika produkter 
som passar våra kunders behov . 

Nu finns Visage LT, en nedtrimmad 
version av Visage standard. 
I Visage LT-menyn finns det att välja från; 
kontroll över bilen, spårning och 
funktionsuppsättningar för golfare.

INTRODUCERAR

LT
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Hur ska din Club Car se ut?
Om du har idéerna, 
så har vi lösningarna
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Det är inte bara golfspelare som har höga krav!
Det gäller i minst lika hög utsträckning de som har ansvaret för golfbanans skötsel. 
Turf-serien från ClubCar har utvecklats och anpassats för de krav och behov banarbetarna 
har för att med pålitliga och driftsäkra fordon kunna utföra sina arbetsuppgifter så ratio-
nellt som möjligt

CARRYALL TURF 
Maximalt levererande arbetsfordon
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RESTAURANGVAGN 

Beverage Container 5-Panel RearviewFood WarmerAir Pot Hot Box

mobile merchandising accessories

Beverage Containers

Café Express:
Effektiv försäljning där kunderna är. 

 

En helt ny design för att förbättra försäljning, sänka arbetskost-
naderna och öka omsättningen. Cafe Express accellerar den 
växande inkomsten på banan.

 • Följer den nya plattformen Caryall 500
Supereffektiv, 14-hp klassad EFI motor som 
konsumerar 50% mindre bränsle
Två Cambro dryckeshållare, en dryckberedare 
och godisförvaring, fullständigt vindskydd, tak 
och halogenstrålkastare
Större utrymme för is
Plats för 256 burkar
Stort sopkärl
Större arbets- och visningsyta
Flexiblare - konfigurerbara hyllor, mugghållare 
samt förvaringsfack där bak
Välj till profilering och sälj annonsutrymme

 •   
  
 •  
    
  
    
 

•
 

 
•
 

 
•
 

 
•
 

 
•

•
  

  

Restaurangvagn

ServeringsvagnProfilerad/
annonsutrymme

5-Panelig backspegelFörvaringTermos Termosar

Försäljningsaccessoarer

Dryckbehållare

Caryall 500 med PRC: Snabba pengar
Snacka om snabba pengar, förvandla din Caryall 500 
till en direkt inkomstkälla med Portable Refreshment 
Center (PRC). Lägg is på flaket, fyll på med produkter 
och sätt igång att sälja.

Några accessoarer är 
standard och/eller 
otillgängliga för 
specifika modeller.
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IndividuellFullutrustad
du kan alltid göra bilen mer personligfrån start

Scorekorthållare Inbyggd USB-portDränerat tak

Kraftigare batterier

Delad vindruta

Batteriindikator Centralpåfyllning

KlubbskyddPremiumsäte Kundanpassad logo

Tillval

Tillval
Vi hjälper dig att uppgradera och utrusta din ClubCar med reklam, folieringar, ombyggnationer och andra anpassningar
som du önskar.

Alumiumfälgar

Informationsskylt Nätficka för tak

Comfort Grip ratt

Boll och klubbtvätt Sandflaska

Tonad vindruta

Kyl

Nummerskylt Bogseringskit Inbyggt lyse.
fram och bak

Folierad/stripad

Tillval premium färger

Cayenne

Färgerna finns även i Metallic

Svart Sangria Mocka Metallic Safir

Allt det här är standardutrustning på nya ClubCar Precedent:

standardfärger säten

Vit Beige

takfärger

Vit Beige

standardfärger

Beige Vit Cashmere Platinum Grön Safir
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S P E C I F I K A T I O N E R

BENSIN ELECTRIC
BENSIN

MOTOR
 

 N/A
Subaru EX40, OHC, 404 cc, encylindrig, 

luftkyld, stänksmord, 19.91 ft-lb (27.0 N-m)
klassad vridmoment @ 2,400 varv/minut

VÄNDRADIE 5.28m 5.28m

EFFEKT 14.0 hk (10.3 kW)  @ 3,600 rpm 3.3 hk

REGULATOR Ja N/A

BATTERI 12-volt (6) 8-volt, centralpåfyllningssystem

LADDARE N/A 48 VDC 13.5 amp DC industriladdare

STYRNING   Självjusterande kuggstång Självjusterande kuggstång 

FJÄDRING FRAM Oberoende bladfjäder med dubbla 
hydrauliska stötdämpare

Oberoende bladfjäder med dubbla
hydrauliska stötdämpare

 

BROMSAR Bakre, mekaniska trumbromsar Bakre, mekaniska trumbromsar

PARKERINGSBROMS Fotmanövrerad P-broms (stegvis)Fotmanövrerad P-broms (stegvis)

KAROSS Helgjuten plast Helgjuten plast

DÄCK 18 x 8.50-8 18 x 8.50-8

L x  B x H 232 x 120 x 174 cm 232 x 120 x 174 cm

AXELAVSTÅND 166.4 cm 166.4 cm

MARKFRIGÅNG 11.4 cm 11.4 cm

BRÄNSLETANK 22.7 L N/A

SPÅRBREDD 87.6 / 97.8 cm 87.6 / 97.8 cm

TJÄNSTEVIKT 291 kg 390 kg

GOLVHÖJD 30.5 cm 30.5 cm

RAMTYP Aluminium Aluminium

SPARKPLÅT Ja Ja

STÄLLBAR HASTIGHET 19.3-24.1 km/tim

7 hastighetsinställningar, 8-30,6 km/tim

2 accelerationsinställningar, snabb eller normal

3 motorbromsinställningar med återladdning;

ingen/mellan/kraftig

 

 

CAFÉ EXPRESS
MOTOR Subaru, 4-cykel med EFI

CYLINDERVOLYM 404 cc

CYLINDRAR Enkel

VENTILER Överliggande kamaxel

KYLNING Luftkyld

HÄSTKRAFTER EFFEKT 14.0 hp (10.3kW) rated @ 3,600 rpm per SAE J1940

MAX VRIDMOMENT 19.91 ft lb (27.0 N-m) rated @ 2,400 rpm

SMÖRJNING Stänksmörjning

REGULATOR Mark hastighet reglering

VÄXLING Kontinuerligt varierbar utväxling (CVT)

VÄXELVAL Fram/Neutral/Back

UTVÄXLING 11.47:1 fram; 15.63:1 bak

TÄNDNING Elektronisk

BATTERI 12-volt 500 CCA 105 min

FRONTLJUS Två 37.5 watt halogen

BRÄNSLETILLFÖRSELSYSTEM Elektronisk bränsleinsprutning (EFI)

BRÄNSLEKAPACITET 17,4 L

STYRMEKANISM Självjusterande kuggstång

FJÄDRING (FRAM) Oberoende bladfjäder med dubbla hydrauliska stötdämpare

FJÄDRING (BAK) Semi-oberoende bladfjäder med dubbla hydrauliska stötdämpare

BROMSAR 4-hjuls mekaniska trumbromsar

PARKERINGSBROMS Fotmanövrerad P-broms, flerlåst (stegvis)

KAROSS ArmorFlex™ med fordonsfärg/klarlack

KAROSS (BAK) Aluminium

DÄCK (FRAM) 20 x 10-10, 6-ply rated

DÄCK (BAK) 20 x 10-10, 6-ply rated

AXELAVSTÅND 198.3 cm

TOTALHÖJD 179.5 cm

TOTALLÄNGD 318.7 cm

TOTALBREDD 130.5 cm

119,6 cm

299,7 cm

127,7 cm

MARKFRIGÅNG, DIFFERENTIAL 13.2 cm

SPÅRBREDD FRAM 92.9 cm

SPÅRBREDD BAK 100.3 cm

LASTKAPACITET 550 kg

FLAKMÅTT
L: 122,2 cm
B: 120,6 cm
H: 26,6 cm

ANTAL ÅKANDE 2

MAX HASTIGHET 19-23 km/tim 24-27 km/tim
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*There are no warranties, express or implied, contained herein. See Limited Warranty found in the owner’s manual or write to Club Car, LLC. Vehicle specifications are accurate for each model at the time of 
publication. The company reserves the right to make design changes without obligation to make these changes on units previously sold. These vehicles are designed and manufactured for off-road use only. 
They do not conform to Federal Motor Vehicle Safety Standards for automobiles or to FMVSS 500 for low-speed vehicles and are not equipped for operation on public streets, roads or highways.

BENSIN ELECTRIC
BENSIN

MOTOR
 

 N/A
Subaru EX40, OHC, 404 cc, encylindrig, 

luftkyld, stänksmord, 19.91 ft-lb (27.0 N-m)
klassad vridmoment @ 2,400 varv/minut
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BRÄNSLETANK 22.7 L N/A
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2 accelerationsinställningar, snabb eller normal

3 motorbromsinställningar med återladdning;

ingen/mellan/kraftig
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Med reservation för tryckfel. Specifikationer och funktioner kan komma att ändras utan meddelande. Några funktioner kan 
vara otillgängliga när ditt fordon byggs. Några fordon visas med alternativ som kan finnas tillgängliga för en extra kostnad, 
eller finns inte tillgängliga på vissa modeller på vissa marknader. Fråga din leverantör om tillgängligheten för alternativ och 
kontrollera att det fordon du beställt inkluderar den utrustning som du beställt. Det finns inga garantier, uttryckta eller under-
förstådda häri. Företaget reseverar sig rätten att göra designändringar utan skyldighet att utföra dessa ändringar på tidigare 
sålda enheter eller system. Copyright 2017 Epton Trading AB

Ver 17-2-1 

Please note vehicles contained throughout the brochure may be shown with additional accessories.

Återförsäljare:

Box 1067
186 26 Vallentuna
08-10 82 83
info@epton.se
www.epton.se

Generalagent för
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