
  

 

Základní informace o vozidle  
ELZEBRA   

MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE NA PRACOVNÍ STROJ SAMOJÍZDNÝ 700 TIS. Kč 
 

 

 
 

 ZEBRA S (short) ZEBRA L (long) 

Rozměry (mm) Rozvor náprav (A) 2.350 2.650 

Délka vozidla do (B) 4.100 4.400 

Rozchod náprav (L) 1.400 

Max. výška kab. (H) 2.300  

Šířka vozidla (N) 1.630 

Rozměr (C) 720 

Rozměr (D) 1.030 

Rozměr (M) 1.400 

Obecně Maximální rychlost 60 km/h 

Minimální rychlost 0,6 km/h s plíživým chodem 

Rozsah rychlostí od 0,6 do 60 km/h 

Baterie Typ LioN, jiné dle výběru zákazníka 

 Možnost výměny Ano / do 15 minut 

 Dobíjení baterií Ve vozidle i mimo vozidlo 

Hmotnost (kg) Celk. hmotn./technická 3.500 / 5.000 

Nápravy Konstrukce Nezávislé zavěšení kol MacPherson, pohon 4x4  

Brzdy  Kotoučové, parkovací brzda mechanická 

Kola  Ráfky / Pneumatiky 6,5Jx16 6/130 ET62, 215/75R16 C 

Odpružení Vpředu i vzadu Vzduchový podvozek (měchy) s možnosti výškové regulace 

Řízení  Mechanický systém servořízení BOSCH 

Kabina  Dvoudveřová, samonosná, dopředu sklopná 

Sedadla Řidič / Spolujezdec Odpružená sedačka / pevná sedačka možnost třetí sedačky 

Hydraulika  Dle volby až tříokruhová  

Externí zařízení  Možnost připojení k vozidlu 

Další ABS, klimatizace  Na vyžádání  

                                                                         
V současné době podpořeno v rámci dotační titulu: NPO/ NPŽP: Výzva č. 3/2022: Ekomobilita  
Poskytovatel: MŽP prostřednictvím SFŽP  
Příjem žádostí: od 6. 6. 2022 od 12 hod. do 15. 12. 2023 do 14 hod.  
Termíny realizace projektu: od 01. 02. 2020 - 30. 06. 2025  
Forma podpory: Fixní dotace na daný typ stroje/ neveřejné dobíjecí stanice s maximální hranicí 50 % ze 
způsobilých výdajů na danou investici, a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de 
minimis.  
 
 
 
 

 
V případě, že se bude jednat o náhradu stávajících vozidel na fosilní paliva, tj. bude ze strany 
žadatele/ příjemce jednoznačně prokázáno vyřazení vozidla z povozu (vyřazení z registru vozidel 
a ekologická likvidace), je max. podpora (finanční limit) na jedno vozidlo navýšena o 20 %. 

 



        

 

Podporované operace: Nákup nových / demo strojů (elektro nebo vodík) do nabytí vlastnictví žadatele - 
úvěr či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Udržitelnost projektu po dobu 3 let. 
Oprávnění příjemci: Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní či národní podniky, správa železnic, státní organizace, státní příspěvkové 
organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové 
organizace územních samosprávných celků, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nestátní neziskové organizace, 
registrované církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem.  

 

Jaké další technické novinky nabízí ELZEBRA: 
• Trvalý monitoring baterií  
• 7“ palcový multifunkční display 
• Vzduchový podvozek s výškovým nastavením 
• Volba rychlosti odbíjení a možnost výměny baterií 
• Bezpečnost provozu i baterií 
• Vyhřívané čelní sklo a možnost připojení ručního nářadí 
• Možnost využití a záměny běžných nástaveb 

 
Jaké obchodní jistoty nabízí  ELZEBRA: 

• Servis 7/24 a katalog dílů on-line 
• Pronájem vozidel i nástaveb – krátkodobý, dlouhodobý nebo sezónní  
• Financování až na dobu 60 měsíců 

 

        
 

    
 

      


