
Specifi caties, opties
en accessoires.

Brochure



Rijdend reclamebord.
Opvallend en duurzaam bezorgen met 
een rijdend reclamebord.



500L laadruimte.
Laat je verbazen door de 500L laadruimte 
in de Cargo.



Zelfs met regen en wind heb je altijd een glim-
lach op je gezicht.

Warm & droog. 



Snel en makkelijk 
parkeren. 

Met de compacte Cargo behoren 
parkeerproblemen tot de verleden tijd.



Manoeuvreer door de smalste straatjes en vermijd alle fi les.

Eenvoudig fi les omzeilen. 



Elektrisch.
Voor slechts €1,- is de batterij volledig 
opgeladen.





De Cargo Range+ heeft een actieradius van 130 km.



Top snelheid:  45 km/uur
Actieradius:  130 km

Batterij type:  NCM LG Energy systemsBatterij type:  NCM LG Energy systems
Batterij capaciteit:  7,1 kWh
Oplaadtijd 80%:  ca 3 uur
Volle oplaadtijd:  ca 3 uur en 45 minVolle oplaadtijd:  ca 3 uur en 45 min

Lengte:   289 cm
Breedte:   98 cm
Hoogte:   149 cm
Laadruimte: 500 liter
Gewicht:   330 kg (incl. batterij)Gewicht:   330 kg (incl. batterij)
Max gewicht:  500 kg (Carver, bestuurder Max gewicht:  500 kg (Carver, bestuurder 
  & lading)

Prestatie

Batterij

Dimensies

Range+



Dynamic driving modes
Bluetooth audio system 
Schuiframen 
Black of White stijl

Standaard voorzien van

Max kracht:   2 x 2 kWMax kracht:   2 x 2 kW
Max koppel:   2 x 100 Nm Max koppel:   2 x 100 Nm 

Voertuigclassifi catie:  L2e-P
Voertuigtype:   Lichtgewicht Voertuigtype:   Lichtgewicht 
   elektrisch voertuig(LEV)   elektrisch voertuig(LEV)

Aandrijving





De Cargo Speed+ heeft een top snelheid van 80 km/h.



Top snelheid:  80 km/uur
Actieradius:  100 km

Batterij type:  NCM LG Energy systems Batterij type:  NCM LG Energy systems 
Batterij capaciteit:  7,1 kWh
Oplaadtijd 80%:  ca 3 uur
Volle oplaadtijd:  ca 3 uur en 45 minVolle oplaadtijd:  ca 3 uur en 45 min

Lengte:   289 cm
Breedte:   106 cm
Hoogte:   149 cm
laadruimte: 500 liter
Gewicht:   330 kg (incl. batterij)Gewicht:   330 kg (incl. batterij)
Max gewicht:  500 kg (Carver, bestuurder Max gewicht:  500 kg (Carver, bestuurder 
  & lading)

Prestatie

Batterij

Dimensies

Speed+



Max kracht:   2 x 3 kWMax kracht:   2 x 3 kW
Max koppel:   2 x 100 Nm Max koppel:   2 x 100 Nm 

Voertuigclassifi catie:  L5e-P
Voertuigtype:   Lichtgewicht Voertuigtype:   Lichtgewicht 
   elektrisch voertuig(LEV)   elektrisch voertuig(LEV)

Dynamic driving modes
Bluetooth audio system
Schuiframen 
Black of White stijl 

Aandrijving

Standaard voorzien van 



Stoelbekleding

Vloermat

Witte Carver stickers

Telefoonhouder

De stoelbekleding zorgt voor ultiem 
comfort tijdens het rijden. 

Optimale bescherming tegen vocht en vuil.  

De look wordt compleet met de sportieve  
Carver stickers.

Zet je telefoon in de telefoonhouder en 
volg zonder problemen de route die je 
wilt rijden.  

Black stijl

Zwarte velgen

Sportieve, zwarte velgen. De velgen 
passen perfect bij het exterieur 
van je Carver. 

Black

Dynamic Driving Modes  

Sport, neutraal of comfort. Ga voor de 
sportstand en de Carver reageert nog 
sneller op je stuurbewegingen. Liever iets 
rustiger aan? Kies dan de comfort stand. 



Stoelbekleding

Vloermat

Zwarte Carver stickers

Telefoonhouder

De stoelbekleding zorgt voor ultiem 
comfort tijdens het rijden. 

Optimale bescherming tegen vocht en vuil.  

De look wordt compleet met de sportieve  
Carver stickers.

Zet je telefoon in de telefoonhouder en 
volg zonder problemen de route die je 
wilt rijden.  

White stijl

Zilveren velgen

Stijlvolle, zilveren velgen. De velgen 
passen perfect bij het exterieur 
van je Cargo.  

White

Dynamic Driving Modes  

Sport, neutraal of comfort. Ga voor de 
sportstand en de Carver reageert nog 
sneller op je stuurbewegingen. Liever iets 
rustiger aan? Kies dan de comfort stand. 



Top snelheid:  45 km/uurTop snelheid:  45 km/uur
Actieradius:  100 kmActieradius:  100 km

Batterij type:  LFPBatterij type:  LFP
Batterij capaciteit:  5,4 kWhBatterij capaciteit:  5,4 kWh
Oplaadtijd 80%:  ca 4 uurOplaadtijd 80%:  ca 4 uur
Volle oplaadtijd:  ca 5 uurVolle oplaadtijd:  ca 5 uur

Lengte:   289 cmLengte:   289 cm
Breedte:   98 cmBreedte:   98 cm
Hoogte:   149 cmHoogte:   149 cm
Gewicht:   330 kg (incl. batterij)Gewicht:   330 kg (incl. batterij)
Max gewicht:  500 kg (Carver, bestuurder Max gewicht:  500 kg (Carver, bestuurder 
  & lading)  & lading)

Prestatie

Batterij

Dimensies

Base



Max kracht:   2 x 2 kW
Max koppel:   2 x 100 Nm Max koppel:   2 x 100 Nm 

Voertuigclassifi catie:  L2e-P
Voertuigtype:   Lichtgewicht Voertuigtype:   Lichtgewicht 
   elektrisch voertuig(LEV)   elektrisch voertuig(LEV)

Bluetooth audio system

Aandrijving

Standaard voorzien van



Base opties

Limited rijstand/ verzekeringsplaatje  

Schuiframen

Telefoonhouder

Kleuren opties

De Limited uitvoerting is een gehandicapten voertuig in plaats 
van een brommobiel. Met de Limited rijstand rijd je overal 
soepel door het verkeer. Heb je lichamelijke beperkingen? 
Vraag ons naar de mogelijkheden en pas de Carver Cargo aan 
naar jouw wensen. 

De schuiframen geven je alle vrijheid. 
Geniet van de warme, zomerse 
dagen of beleef het gemak bij een 
stoplicht op een fi etspad. 

Met een zwarte of juist witte Cargo kies je de 
kleur die het beste bij jouw huisstijl past.  

Zet je telefoon in de telefoonhouder en 
volg zonder problemen de route die je 
wilt rijden.  

White black



VelgenVloermat

Carver stickers wit  

Carver stickers zwart 

Stijlvolle, zilveren velgen of sportieve, zwarte velgen. Match de kleur 
van de velgen perfect met het exterieur van de Carver  

Optimale bescherming tegen vocht en vuil.  

Maak de look compleet met strakke Carver 
stickers.

Maak de look compleet met sportieve 
Carver stickers.

Stoelbekleding

De stoelbekleding zorgt voor ultiem 
comfort tijdens het rijden.   



Accessoires

Opties R+ & S+
Beschermhoes Cargo 

Airco

LED Lampen

Raamhoezen 

Adapterkabel

Vuil of vocht maken geen kans dankzij 
de beschermhoes. Geef de Cargo 
optimale bescherming en het blijft zo 
goed als nieuw.   

Warme, zomerse dagen zijn geen 
probleem met de airco. 

De LED lampen geven de Cargo een 
extra sportieve en luxe uitstraling.  

Verwijder de ramen gemakkelijk uit 
de Cargo en berg ze veilig op in de 
raamhoezen.  

Gebruik de adapterkabel om de 
Cargo gemakkelijk op te laden bij 
een oplaadpaal.  



ContactStel je eigen
Cargo samen. Telefoon: 085 1302 484

Adres: Celsiusweg 26,
8912 AN Leeuwarden

Email: info@carver.earth
Website: www.carver.earth

Scan me!

@ride.carver

@ridecarver




