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Vi har en visjon om at alle fremtidige byer i verden er fri for forurensning og forurensning fra fossile brensler. Vi vil bidra til den fremtidige
smarte byen og forbedre livskvaliteten for å møte dagens og fremtidige generasjoners krav om en ren by. Inzile bygger elektriske 

arbeidsbiler laget for arbeid. Og når vi sier skapt for arbeid, mener vi ikke bare individuelle jobber i byen, vi mener laget for å jobbe for 
mennesker, laget for å jobbe for planeten og gjort for å jobbe for en bedre fremtid.

Fra Anders Celsius termometer på 1700-tallet til trepunktsbeltet har Sverige lenge vært et land som avler innovasjon. Vårt utfordrende
nordiske klima har tvunget oss til å lage produkter som er av høy kvalitet og som er holdbare over tid. Med 40 års erfaring i teamet vårt, 
bygger vi nå elektriske biler som er sterke, smarte og tilpasningsdyktige.

Det lille kjøretøyet med de store funksjonene som gir høye sikkerhetsstandarder og modulær funksjonalitet. Bilen vår er laget for å 
fungere for alle sjåfører, alle byer og alle jobber.

Derfor er ambisjonen vår så enkel som den er sant; Inzile er laget for å fungere - for deg, for byen din og for planeten vi alle kaller hjem.
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Forretningside
Inzile er et premium brand i sitt segment og utvikler 

bærekraftige elektriske arbeidsbilløsninger med tilpasset 
multifunksjonalitet i kombinasjon med et godt førermiljø og høy 

sikkerhetstankegang.
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Vår sirkulære modell – for en bærekraftig fremtid

Inzile tilbyr en sirkulær forretningsmodell der vi tar ansvar for hele produktets livssyklus fra produksjon til gjenbruk til sluttkasting av 
samtlige komponenter.
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Servicepartner

Med vår riksdekkende servicepartner Bosch Car Service 
sikkerhetstiller vi gjennom vår serviceavtale at dere alltid blir 
ivaretatt på en førstklasses måte.

Serviceavtalen inkluderer service i samsvar med Inziles anbefalinger for
funksjonalitet og sikkerhetskontroll.

Servicesaker håndteres av Inziles support och tekniske spesialister via 
web och telefon. Hvis ett verkstedsbesøk er nødvendig, kan du kontakte
Bosch Car Service for å bestille tid.
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Påbygg & tilvalg
Kjøretøyet er forberedt for ulike moduler som 
flak, skap m m. Disse konfigurasjonene spesifiseres
separat for hvert enkelt kjøretøy etter hvert som de tilpasses og 
varierer i  design.

Tekniske spesifikasjoner

Type
Kategori N1 
1 førere och 1 passasjer
Max hastighet 50 km/h 
Rekkvidd opp til l  120 Km1)

Vikter & Dimensioner  
Vekt - Chassis & hytte 950 kg2)

Max lastkapasitet 1000 kg3)

Dimensjon (L/B/H) 4100/1600/2080 mm
Axelavstand 2960 mm
Lastehøyde 790 mm

Dragkapasitet (kun flakversjon)

Uten hengerbrems (max) 750 kg

Motor
Motortype AC Induktsjon/Asynkron
Motor Peak Power 25 kW 
Nominell spenning 96 VDC

Chassis
Framfjärer MacPherson
Luftfjærer bak
Styrsystem EPS
Vändkrets 10,2 m

1) Rekkevidde avhenger av forskjellige faktorer som utstyrsnivåutrustningsnivå, hastighet, kjørestil, belastning, værforhold, topografi etc.
2) Vekten beregnes på et kjøretøy med førerhus, grunnleggende chassis og exklusive batterisystemet.
3) Maximal lastekapasitet varierer avhengig av på kjøretøyets utstyr og konfigurasjon.

Med forbehold om mulige feil og fremtidige endringer. Inzile forbeholder seg retten til å endre informasjon uten forvarsel.

Transmission 
Type Ridgid Axel med
Redusere & Differensialer
Girkasse automatisk
Bakhjulsdrift

Hjul & Dekk
Dekktype Tubeless Steel Radial
Dekkstørrelse 195/65 R15
Hjul 15” 

Batterisystem 
Batteritype Litiumionfosfat
Batterikapasitet 19,8 kWh
Innbygd ombordlader

Bremser
Hovedbrems system
Dual Circuit Brake
Skivebremser foran
Trommelbremser bak
Mekanisk håndbrekk
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Representant

Bjørn Helge Sivertsen
bjorn.sivertsen@inzile.com
95 000 320
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