
Goody2 Cargo
Caracteris�cas:

Especificações:

Condutron Comércio e Serviços Ltda 
R. João de Castilho, 45 - São Paulo - SP - 04041-070 
Tel. (11) 5574 0303 - Fax. (11) 5575 9710 
E-mail: vendas@condutronet.com.br 
Site:.www.condutronet.com.br 

Garan�a:
1 ano para Estrutura, Sistema de Tração e Eletrônica; 
6 meses para Baterias, switches, potenciômetros,  
Fiação e Leds 
(*) Estofamento e carenagem plástica só estão 
cobertos por defeito de fabricação  

O modelo Goody2 Cargo é um tricíclo motorizado a 
baterias recarregáveis para utilização em piso planos e 
inclinações ou rampas. O equipamento possui ainda uma 
ampla área para o usuario ficar em pé com apoio lombar. 
Veja as outras características: 
∙  Chassi em aço carbono tubular e cesto de compras 
∙  Apoio lombar para segurança e conforto. 
∙  Rodas maciças em PU 10” traseiras e 9” dianteira 
∙  Conjunto diferencial de tração traseira com caixa de 

redução sem uso de correias, motor elétrico de corrente 
continua 350 watts e freio eletromagnético. 
∙  Alavanca para destrava mecânica do freio para 

movimentação manual, no caso de baterias fracas. 
∙  Controle eletrônico micro-processado e programável com 

velocidade gradual e máxima de 8,5 km/h. 
∙  Eletrônica protegida contra Interferência Eletromagnética. 
∙  Duas baterias Seladas de 12V 45Ah oferecendo uma 

autonomia máxima de 30Km por carga (baterias novas, 
piso plano). 
∙  Carregador de Baterias Interno 230V-4amp, com modo 

flutuação (proteção sobrecarga) 
∙  Utilização em inclinações de ate 15º(baterias novas 100% 

carregadas e usuário de 80 kg) 
∙  Cor: Preto com adesivos vermelho 
∙  Carenagem metálica de proteção das baterias, sistema de 

tração e eletrônica. 
∙  Cestos: Grande (106 litros) e Médio (60 litros) 

Dimensões do Equipamento incluindo a cesta: 
Comprimento: 135 cm (Cesto Grande) 
Comprimento: 132 cm (Cesto Medio) 
Largura: 62 cm 
Altura: 108 cm 
Peso Total: 72 kg 
Dimensões da Cesta: 
Grande: 61 cm (L) x 49 cm (C) x 39 cm (A) 
Medio: 53 cm (L) x 39 cm (C) x 29 cm (A) 
Consumo na recarga das Baterias: 0,10 Kwh 
Capacidade de Peso: 130 kg 
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