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CLUB CAR, FÖR ATT VI ÄLSKAR GOLF

Nya

För sextio år sedan gjorde Club Cars entré på de amerikanska golfbanorna. 
Där är de idag en självklarhet. Det är trettio år sen Club Car kom till svenska 
golfbanor och då till 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 i Sverige. I år �rar vi 30 år med Club Car.

 
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. I år
är vi extra stolta över att kunna presentera nya Tempo och Tempo Sport.

Med de allra bästa golfhälsningar

Jonas Eriksson
Epton Trading AB

1988-2018
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Distinkt, modern formgivning

Eleganta aluminiumfälgar

Rymlig instrumentbräda

Låt oss presentera nya Tempo!
 

 
Designad med modern styling och uppgraderade 
funktioner som märks , representerar helt nya Tempo 
det bästa av Club Car: beprövad teknik, branschledande 
hållbarhet och tillförlitlig komfort. 
Dessutom �nns teknik tillgänglig som hjälper dig att 
övervaka enhetsprestanda, vilket ger dig friheten 
att hantera din verksamhet från banan.

Nytt

Nytt

Sport 
komfort säten

4

Nytt

Bilen på bilderna är extrautrustad

Rostfritt aluminiumchassi

Klubbskydd med
magnetlås

Dubbla sand�askor

Kylväska
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” Visage ger dig kontroll över 
dina golfbilar. Spelaren får en 
större upplevelse och du kan
öka dina intäkter. ”

GPS:n ger dig många möjligheter. Car Control ger dig full kontroll på bilen och dess funktioner. 
Med denna kan du styra var bilen får köra och till vilken hastighet. Och om du vill låsa bilarna helt 
�nns ”Total-lockdown” som stänger av och låser bilen. 
Med Car Tracking kan du få reda på var bilen be�nner sig, bilens körhistorik och mycket annat. 
Golf Experience ger spelaren avstånd, länger och banguide. 
Du har givetvis möjlighet att lägga reklam och erbjudanden från sponsorer, restaurangen eller 
klubben.

Kontakta oss på Epton Trading så berättar vi mer!

FLEET MANAGEMENT

6

VISAGE 
- GPS med extra allt!

Din Club Car Tempo med GPS från 
Visage ger dig många intressanta 
och roliga funktioner som gör din 
golfupplevelse ännu bättre.
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MAXIMALT LEVERERANDE ARBETSFORDON

Mängder av tillbehör �nns att beställa. Fråga din Club Car representant.

 
 

Branschens enda rostfria aluminiumchassi
Rostfritt aluminiumchassi �nns självklart i våra 
arbetsfordon. Konstruerat för att vara motstånds-
kraftigt även i ansträngande miljöer. Vårt 
aluminiumchassi är 3 gånger så starkt som 
motsvarande stålmodeller

Turfdäckspaket
Om du väljer Turfdäck med 18” hjul så får du en 
bättre vändradie och en mjukare körstil. 
(Finns bara till Carryall 300, 500 ,700)

 
 

 
 

Elektrisk eller bensinmotor
Välj det som bäst passar dina banor: elektrisk 
motor med E.R.I.C. högfrekvensladdare, eller 
den kraftfulla bensinmotorn  

 

Många modeller, massor med kapacitet
Turfbilarna går att utrusta med olika tillbehör för 
att ännu mer underlätta arbetet. Välj mellan 
Carryall 100, 300, 500, 550 och 700 som anger 
�akstorlek.  Alla med olika prestanda.

CARRYALL TURF

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 
rationellt som möjligt.
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En helt ny design för att förbättra försäljning, sänka arbetskostnaderna och öka omsättningen. Cafe Express accellerar 
den växande inkomsten på banan.

Följer den nya plattformen Caryall 500

Supere�ektiv, 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 st 33 cl burkar

Stort sopkärl

Större arbets- och visningsyta

Flexiblare - kon�gurerbara hyllor, 
mugghållare samt förvaringsfack där bak

Välj till pro�lering och sälj annonsutrymme

CARRYALL - CAFE EXPRESS

EFFEKTIV FÖRSÄLJNING DÄR KUNDERNA ÄR.
Nya omdesignade Café Express levererar.

Club Car Bollplockarbil för Carryall 300 och 500 med el eller bensinmotor, har i princip allt du behöver från start

Tillgängliga valmöjligheter:

•      Bollplockarfäste 
       (passar till marknadens olika 
       bollplockarenheter)

•      Hytt med gallerdörrar

•      Förstärkt framvagn

•      Di�broms för bättre fäste i bakaxel

Extra tillval:

•      Centralpåfyllning till elbil

•      El-tipp

•      Dragkrok med 50 mm kula, 
       går att få nedsänkt

•      Däck med extra friktion för våt, 
       hal eller utmanande terräng

CARRYALL - BOLLPLOCKARBIL

DEN PERFEKTA BOLLPLOCKARBILEN
Finns både med bensin och med 
elektrisk motor
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. Fråga din leverantör om tillgängligheten för alternativ och 
-

förstådda häri. Företaget reseverar sig rätten att göra designändringar utan skyldighet att utföra dessa ändringar på tidigare 
sålda enheter eller system. Copyright 2018 Epton Trading AB

Ver 18-1-1 

Återförsäljare:

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