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ClubCar Precedent: 
En ny dimension inom golfsporten.

Elbilen som bjuder dig och miljön på glädje.





För femtio år sedan gjorde ClubCars golfbilar entré på de amerikanska golfbanorna. Där är de idag en 
nästan lika stor självklarhet som golfspelarna själva. Den svenska premiären skedde 30 år senare. 
Det var i slutet på åttiotalet som den första golfbilen från ClubCar och Epton Trading började rulla på 
Ullna golfbana. 

Sedan dess har mycket hänt. I dag finns ClubCar som ett uppskattat och efterfrågat attribut på över 
hälften av landets alla golfbanor. 

Låt ClubCar få kittla även dina sinnen! Välkommen att botanisera i denna närgångna presentation av 
vårt golfbilsprogram.

När får vi bjuda även dig på en åktur?

Med de allra bästa golfhälsningar

Jonas Eriksson
Epton Trading AB



ClubCar Precedent Professional 
är mycket mer än bara en golfbil...
Den är en ny dimension inom golfsporten.



ClubCar Precedent Professional 
är mycket mer än bara en golfbil...
Den är en ny dimension inom golfsporten.



Det är detaljerna som gör helheten. Här är några utav dem...

”POWER SHIELD” 
Den patenterade skyddskåpan 
för batterier och elsystem 
minimerar risken för ansamling 

av grus, skräp och vatten.

”SPORT DRIVE” 
Styrningen och hjulupphängningen 
är en revolution i sig. Konstruktionen 
bjuder förare och passagerare 
på såväl komfort som sportighet. 
Kuggstångsstyrningen med sina 
snedskurna drev förstärker den 

upplevelsen.

ALUMINIUMCHASSI
Den starka och korrisionsbeständiga 
ramen är byggd av flygplans-
aluminium. Den förlänger bilens 
livslängd och optimerar bilens 
stabilitet och köregenskaper. Kablar 
och pedalfunktioner är integrerade 
i ramen för att vara ett skydd mot 

smuts och eventuella skador.

48 VOLTS ELSYSTEM 
Elsystemet med sina 4 st 12 
voltsbatterier är utvecklat för 
största möjliga effektivitet 
och lägsta möjliga underhåll. 
Körkapaciteten räcker gott 

och väl till 72 hål.

”MONSOONTOP”
Det eleganta taket 
förhöjer bilens intryck. 
Det skyddar med sin 
inbyggda dränering 
effektivt från det regn 

som ibland faller.

KRAFTIG STÖTFÅNGARE
Den löper runt hela bilen, den 
skyddar mot repor och skador och 
tål kollisioner upp till 8 km/tim.



Det är detaljerna som gör helheten. Här är några utav dem...

ERGONOMISKA SÄTEN 
De specialutvecklade 

skålade sätena erbjuder 
första klass komfort och 

körställning.

PEDALSTÄLL 
Den lättmanövrerade och 
underhållsfria gas- och 
bromspedalen är inkapslad 
från undersidan för att 
skydda mot smuts och 

vatten.

GENERÖST VÄSKUTRYMME
Det gentila utrymmet har en hög  
stöd- och mittavskiljare som håller 

golfbagarna på plats. 
De rejäla dräneringshålen i botten 

håller bagarna torra.

”IQ SYSTEM”
Med det unika IQ systemet kan 
bilens hastighet, acceleration och 
motorbroms specialanpassas 
efter enskilda önskemål och efter 
de unika förutsättningar som 
gäller från den ena golfbanan till 

den andra.

FÖRVARINGSUTRYMMEN
De är väl tilltagna och bjuder på 
frikostig plats för diverse pinaler.

TONAD VINDRUTA
Den tonade vindrutan är 
vikbar och tillverkad av 

slagtålig acrylplast



Dimensionen kan förgyllas ytterligare! 
Det här är Precedent Champion.



• 10 tums hjul

• Fem ekrade aluminiumfälgar

• Stripes på sidorna

• Tonad och delad framruta med        
vindavvisare på sidorna

• Mjuk sportratt med läderkänsla

• Valfri färg  Dimensionen kan förgyllas ytterligare! 
Det här är Precedent Champion.



En Precedent har många tillvalsmöjligheter. Här är några axplock:

Axplocken är många 
fler. Vi berättar gärna 
mer om de möjligheter 
som finns till ytterligare 
skräddarsydda 
lösningar.

Kapellet för bagar och 
klubbor fungerar som ett 
ypperligt skydd för vädrets 

makter. 

Väl integrerade framlysen 
med blinkers finns som 

tillbehör

Proffesional har 8 tums hjul 
med 7-ekrade navkapslar 

som standard

Att återställa underlaget från 
lossade grästuvor blir lättare 
med kittet av sandbehållare

Den lite större specialdesignade 
sandbehållaren kan vara ett 

adekvat komplement

Med denna skräddarsydda 
kylbox håller sig dryckerna 

kalla

Med den specialkonstruerade 
draganordningen är det kom-
fortabelt att transportera upp 

till fem bilar på rad 

10 tumshjulen på de 5- 
ekrade aluminiumfälgarna är 

standard på Champion

Anordningen för tvätt av 
klubbor och bollar är ett 

praktiskt tillbehör



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Längd 232,4 cm

Höjd 173,5 cm

Bredd 120 cm

Totalvikt med fyllda batterier 390 kg

Axelavstånd 1664 mm

Spårvidd fram 876 mm

Spårvidd bak 980 mm

Markfrigång 114 mm

Golvhöjd 305 mm

Ram Aluminium

Kaross Formgjuten plast förstärkt med Surlyn®

Drivsystem Snedskuret kugghjul. Utväxling 13.3:1. Direktdriven bakaxel

Motor 48 v

Effekt hk 3,3

Effekt kw 2,4

Batterier 4st 12 volt

Ampere 102

Körkapacitet 60-70 km eller 72 hål

Uppladdningstid 8-12 tim

Laddare Stationär 48 v 17 amp

Styrsystem Kuggstångsstyrning med snedskurna drev

Fjädring Främre och bakre bladfjädrar med dubbla hydrauliska dämpare

Bromsar Trumbromsar på bakhjulen

Parkeringsbroms Automatisk urkoppling

Däck Proffesional 18x8.50-8 slanglösa 6-lagers

Däck Champion 205x50-10 slanglösa 4-lagers

CLUBCARS EGENUTVECKLADE IQ SYSTEM MÖJLIGGÖR PROGRAMMERING AV FÖLJANDE FUNKTIONER:
• 7 olika intervall för inställning av hastigheten: Från 13-31 km/h
• 2 olika inställningar för acceleration: Offensiv eller ordinär
• 3 olika inställningsalternativ för motorbromsens inverkan: ingen, ordinär eller offensiv
• Automatisk magnetbroms varnar om bilen skulle börja rulla vid parkering

CLUBCARS BILAR ÄR CE GODKÄNDA. DE LEVERERAS BESIKTIGADE OCH REGISTRERADE.

FÄRGER

SURLYN® metoden är en 
garant för att färgerna behål-
ler sin fräschör under många 
år framöver.
Färger Professional: vit, beige, 
grön, grå
Färger Champion: vit, beige, grön, 
grå, blå, röd, svart, cayenne

VIT BEIGE

GRÖN GRÅ

BLÅ RÖD

SVART CAYENNE



CLUBCAR erbjuder förutom golfbilar mycket mer. Prata gärna med 
oss om bilar även för lasttransport, catering m.m. Vi längtar efter att 
få berätta mer och skickar gärna en broschyr. Besök oss också på 
www.clubcar.nu

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.


