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Emissievrij 
‘Met het groeiende milieubewustzijn verschuift 
de nadruk stilaan ook steeds sterker richting zero 
emissie.’ Rocky Botticelli, sales- en marketingma-
nager bij Van Dyck Marcel Belgium, merkt een 
trend op. Botticelli vervolgt: ‘De elektrische voer-
tuigen van Alkè zijn een belangrijk onderdeel 
van ons productaanbod. Steden, gemeentes, 
aannemers en hoveniers maken steeds vaker de 
ecologische keuze bij de vervanging van hun 

wagenpark. Met Alkè hebben wij de perfecte 
partner gevonden om op deze vraag in te spe-
len. Alkè is dan ook een sleutelspeler in de markt 
van elektrische transportvoertuigen.’

Europese N1-typegoedkeuring voor de 
openbare weg 
Dankzij de N1-homologatie mogen de Alkè-
voertuigen een kenteken dragen en op de 
openbare weg rijden. Zo maken Alkè-elektrische 
voertuigen deel uit van het stadsleven en zijn 
ze ideaal voor een scala aan toepassingen in 
de openbare ruimte. Omdat Alkè-voertuigen 
uitstootvrij en stil rijden, kunnen ze gemakkelijk 
worden ingezet in een gesloten omgeving, in 
druk bevolkte gebieden, gebieden waar beperkt 
verkeer is toegestaan of binnensteden met 
strenge milieueisen. 

Performance 
De Alkè-elektrische voertuigen zijn uitgerust 
met motoren met een hoog koppel en een gelei-
delijke vermogensverdeling, ideaal voor intensief 
industrieel gebruik of voor het gebruik op veel-
eisend offroad-terrein, zoals zand, sneeuw of ijs, 
mocht het nodig zijn.
Robuust

‘Alkè-elektrische voertuigen zijn uitgerust met 
technische oplossingen en componenten 
afkomstig uit de offroad- en industriële sector, 
waardoor ze, mede dankzij de hoge constructie-
standaard, uniek zijn als het gaat om robuust-
heid en betrouwbaarheid. Alkè en Van Dyck 
Marcel Belgium NV hebben elkaar gevonden in 
hun toewijding om hoogwaardige kwaliteit en 
service te bieden.’

Van Dyck Marcel is de exclusieve importeur van 
Alkè voor de Benelux. Voor meer informatie: 
info@vandyck.be

Elektrische voertuigen met zero emissie en  
talloze toepassingen

De Alkè ATX-elektrische voertuigen staan voor 

veelzijdigheid in geconcentreerde vorm. Deze 

compacte, wendbare, krachtige en milieu-

vriendelijke transportvoertuigen vinden dan 

ook wereldwijd hun toepassing in zeer diverse 

sectoren. Binnen het openbaargroenbeheer is 

elektrisch ook bezig aan een grote opmars.  
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Alleskunner Alkè

ADVERTORIAL

Alkè-elektrische voertuigen zijn ideaal 
voor een scala aan toepassingen in de 
openbare ruimte

DE ALKÈ-ELEKTRISCHE VOERTUIGEN:
• zijn uitgerust met lithiumbatterijen, die 
  autonomie leveren tot 150 km 
• kunnen hellingen aan tot 35% 
• beschikken over een laadvermogen tot 
  1.630 kg 
• hebben een trekvermogen tot maar liefst 
  2.000 kg op de openbare weg 
• kunnen uitgerust worden met een cabine 
  met twee of vier zitplaatsen en lenen zich 
  dus zowel voor goederen- als voor 
  personenvervoer
• hebben tal van configuratiemogelijk-
  heden en kunnen afgestemd worden op 
  de behoeften van de gebruiker, ook 
  binnen de groensector.
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