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Maak kennis met het merk Green Bullith. Green 
staat voor groen: de quad is 100 procent elek-
trisch, zonder enige vorm van uitstoot. Bullith 
staat voor de kracht van de quad. Het model 
Hunter is standaard voorzien van 4wd, bevat de 
beste elektrische componenten en de aandrijf-
lijn heeft een canbus-aansturing. De quads wor-
den in de werkplaats van Rein Drost gebouwd; 
daarom zijn er vele opties voor het samenstel-
len van de ideale quad. Met prestaties die niet 
onderdoen voor die van traditionele quads is 
de elektrische quad een echte gamechanger. 
De regeneratieve remmen, het lagere zwaarte-
punt en de koele, niet-vonkende motor bieden 
veiligheidsfuncties die niet haalbaar zijn op een 
benzinequad. Met een elektrische quad maak je 
het verschil: hij is fluisterstil, emissieloos en zon-
der concessies op het gebied van trekkracht, 
vermogen en rijbereik.

De toekomst binnen handbereik
De Green Bullith is een krachtig en bewezen 
betrouwbaar werkpaard. De Japanse basis van 
het chassis gecombineerd met Nederlandse 
elektrotechniek zorgt voor het beste van twee 

werelden. De accu is toonaangevend met 72 V 
en de 30kW-motor biedt voldoende vermogen 
en koppel bij elke gewenste snelheid. Het lage 
zwaartepunt is een belangrijk veiligheids-
kenmerk. Doordat de batterijen in het frame 
geplaatst zijn, blijft de quad stabiel, zelfs op de 
meest oneffen oppervlakken. Dankzij de hoog-
waardige componenten, uitgebreide testen 
en het gecontroleerde productieproces kunt u 
op de quads vertrouwen. Minder bewegende 
delen betekent minder onderhoud dan bij een 
conventionele quad. De machine heeft onge-
kende trekkracht, kan regeneratief remmen om 
kracht te besparen en kan stil en emissieloos 
werken.

Voordelen van een elektrische quad

Fluisterstil
Deze quad maakt vrijwel geen motorgeluid. 
Dit is een enorme verbetering voor zowel de 
bestuurder als de omgeving. Of u nu in de 
natuur werkt, op een boerderij of in een drukke 
omgeving, met een stille elektrische quad 
wordt de overlast tot een minimum beperkt.

Kwaliteitsproduct, gebouwd in Nederland

Onder de merknaam Green Bullith worden 

in Nederland quads gebouwd met de beste 

elektrische componenten. Deze 100 procent 

elektrische quads, die worden geleverd door 

Rein Drost Machinehandel, zijn niet slechts 

een alternatief voor benzinequads, maar een 

sprong voorwaarts wat betreft technologie.

Maak kennis met de elektrische 
quads van Green Bullith
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Geen uitstoot
Deze quads heeft geen uitstoot van CO2 en 
andere emissies. Fossiele brandstoffen zijn 
verleden tijd. Het is een enorm voordeel om te 
werken met deze duurzame en groene quad, 
zonder schade toe te brengen aan de omge-
ving en de bestuurder.

Betrouwbaar
De quad is streng getest. Het is een betrouw-
baar werktuig dat minder onderhoud vereist 
dan conventionele quads. Hij heeft minder 
bewegende delen, dus is er minder kans op 
fouten. En in het onwaarschijnlijke geval van 
een fout, komen al deze quads in aanmerking 
voor drie jaar garantie.

Veelzijdig
Met een zeer lage geluidsemissie en het vermo-
gen om met bijna elk terrein om te gaan, ruw, 
glad, hard of zacht, is een elektrische quad ide-
aal voor een breed scala aan toepassingen voor 
boeren, natuurorganisaties, waterschappen en 
groenvoorzieners. Ook als werktuigdrager is 
een quad breed inzetbaar. Wat denkt u van een 
quad voor onkruidbeheersing?

Krachtpatser
Deze quads zijn ware krachtpatsers. Dankzij 
de sterke elektromotor is er geen versnellings-
bak met lage of hoge gearing meer nodig. Dit 
wordt nu softwarematig gedaan met de bedie-
ningshendel. De quad heeft een topsnelheid 
van 45 km/u. Het geweldige koppel en de grote 
trekkracht maken de sleepcapaciteit ongeëve-
naard in zijn klasse.

Werkpaard
Met het ongekende trekvermogen en de soe-
pele klimmogelijkheden is deze quad op elk 
terrein onovertroffen in zijn klasse dankzij de 
gewichtsverdeling. Hij kan zware ladingen aan 
en is geschikt om diverse taken te verrichten.
Makkelijk en snel laden
Bijna iedereen heeft elektriciteit, en met zijn 
230V-oplaadsysteem is de quad vrijwel overal 
snel en gemakkelijk op te laden. Het is niet 
meer nodig om brandstof op te halen en op te 
slaan.

Betaalbaar
Deze quads komen in aanmerking voor diverse 
fiscale regelingen om op de aanschafkosten te 
besparen. Naast het fiscale voordeel bespaart u 
bovendien fors op brandstof- en onderhouds-
kosten.

Green Bullith Quad Drive  4wd
Power    72 V elektrische quad
Gewicht met batterijen  324 kg
Afmetingen   L (lengte) 1993 mm
    W (breedte) 1093 mm
    H (hoogte) 1120 mm
Zithoogte   840 mm
Wielbasis    1233 mm
Grondspeling   245 mm
Draaicirkel   300 mm
Sperdifferentieel   Ja
Remmen    Schijfremmen
Stuursysteem   Ackerman-principe
Transmissie       • regeneratie
        • hoge en lage gearing
        • neutraal
        • achteruit
        • parkeerstand
Aandrijfsysteem   On-command 2wd / 4wd / eindoverbrenging aandrijfas
Wielophanging   Voor:
        • onafhankelijke dubbele wieldraagarm
        • 5 standen verstelbare veervoorspanning
        • 160 mm slag
    Achter:
        • onafhankelijke dubbele wieldraagarm
        • 5 standen verstelbare veervoorspanning
        • 180 mm slag
Remmen    Voor: hydraulisch bediende remschijven
    Achter: • gesloten • natte meervoudige plaatrem
Type lithiumbatterij      100 amp.
Batterijlader   27 Ah-lader
Laadtijd    4,5 uur
Bandenmaat   Voor: AT25 x 8-12
    Achter: AT25 x 10-12
Verlichting   Basisvoorziening:
        • koplamp
        • achterlicht
        • remlicht, geen r.a.w.
        • zwaailamp / ledflitser
Instrumentenpaneel  Geeft info over:
        • snelheid
        • versnellingen
        • parkeer- en verlichtingschakeling
        • energievoorziening
        • lagere werksnelheden instellen via touchscreen dis-
play
Elektrische lier   Met stroomvoorziening vanuit basisbatterij
Rijsnelheid   45 km/uur
Aantal elektrische motoren  1
Opties        • verlichtingsset weg
        • voorhefinrichting
        • achterhefinrichting
        • andere opties in overleg
Garantie op batterij  2 jaar en/of 1500 km
Garantie op chassis  1 jaar
Garantie op andere onderdelen 1 jaar
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Elektrische quad met Weedair-bak
Als u op zoek bent naar een machine voor 
duurzame onkruidbeheersing, kies dan voor 
een elektrische quad met heteluchtbak. De 
nieuwe Weedair 1002IB-heteluchtbranderbak 
is exclusief voor de elektrische quad ontwik-
keld. Met de elektrische quad van Rein Drost 

en nieuwe bakken kan er op duurzame wijze 
onkruid worden bestreden tegen een zeer aan-
trekkelijke kostprijs. Een quad is snel en wend-
baar, wat de productiviteit ten goede komt.

Branderbak op basis van hete lucht
Hoaf heeft exclusief voor de elektrische quad 
een branderbak ontwikkeld op basis van hete 
lucht. Het voordeel van hete lucht is dat dit 
onder de bak circuleert en een constante hoge 
temperatuur geeft. Vooral in de zomermaanden 
is het lagere risico op schade of brand dan bij 
traditionele bakken een groot voordeel. Door 
efficiënt gebruik van gas geeft de brander een 
forse kostenreductie ten opzichte van tradi-
tionele bakken. De drie voorwaartse en twee 
zijwaartse heteluchtbranders kunnen naar 
wens aan en uit worden gezet om de werkgang 
te verbreden en meer vierkante meters per uur 
te kunnen branden in een werkgang. Er is een 
speciale hef ontwikkeld die de bak verticaal 
kan tillen; het gewicht van de bak is hier ook 

op afgestemd. Er zijn dus geen voorloopwielen 
nodig die over de grond lopen en slijten. Ook 
kan de gebruiker de bak makkelijk even optil-
len bij een stoep of bij het op en af rijden van 
de trailer. De quad kan worden voorzien van 
een op maat gemaakt gasflessenframe of een 
tankframe. Optioneel kan de quad nog worden 
voorzien van een handlans, voor de hoeken 
waar de bak niet bij kan.

De Green Bullith 
is een krachtig en 
bewezen betrouw-
baar werkpaard
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