
Duurzame en
schone distributie
in de stad
stil, schoon, flexibel

Trens zorgt voor een nieuw en schoon 
concept voor stadsdistributie
De solar-elektrische wegtrein van Trens is bij
uitstek geschikt om grote ladingen te vervoeren
binnen een compacte stedelijke omgeving. 
Het is een functioneel en zeer wendbaar voertuig, 
bestaande uit een trekker met ruime aanhangers. 

Overheden kiezen steeds meer voor schoon en 
publieksvriendelijk verkeer in binnensteden. Logge 
bussen en vrachtwagens met laadkleppen zijn daar niet 
meer gewenst. 

Het is hét momentum om over te gaan op een slim en 
ECO-vriendelijke wijze van stadsdistributie

Het elektrisch distributie-concept van Trens vraagt 
nagenoeg geen onderhoud en dat maakt dat de kosten 
voor exploitatie en onderhoud opvallend laag zijn.

Uw duurzaamheidsbeleid
De Solar Train stoot geen CO2 uit en wordt duurzaam 
geproduceerd. De degelijke Nederlandse kwaliteit is 
goed voor een lange afschrijving. Zonnepanelen op 
de daken leveren een groot deel van de energie. 

De Solar Train is slank van design en dit zorgt ervoor 
dat bestemmingen in de nauwste straten bereikbaar 
zijn.

De combinatie van moderne batterijen en de unieke 
aandrijving maakt de Solar Train een krachtpatser
in het Heavy Duty-segment van elektrische voertuigen 
voor utiliteitstoepassingen.

100% elektrisch

100% milieuvriendelijk
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De aanhanger, indeling naar toepassing
Door meesturende assen kunnen routes met smalle 
doorgangen en obstakels feilloos gereden worden. 
De vloer is ca. 30 cm laag, zodat rolcontainers 
gemakkelijk naar binnen en buiten worden gereden. 

Ook voor groot-formaat goederen
De verlengde aanhanger heeft een laadvloer voor tien 
rolcontainers en veel ruimte voor postpakketten. 
Een trekker-combinatie met twee XL-aanhangers 
maakt de distributie in binnenstedelijke gebieden wel 
zeer efficiënt.

Milieuoverwegingen

 Geen lawaai, geen stankoverlast

 Draagt direct én indirect bij aan de CO2-reductie.

 Duurzame Nederlandse kwaliteit

Grote capaciteit en actieradius

 Wagons met extreme laadcapaciteiten voor  

pakketten, grotere goederen en rolcontainers. 

 Bereik tot wel 300 km op één batterijlading.

Milieuvriendelijke stadsdistributie

Trens Solar Train ook als 

people mover in uw stad

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de 

METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. De voorwaarden worden u op verzoek 

kosteloos toegezonden.

TRENS B.V.  
Producent van Trens Solar Trains

Telefoon: +316 5115 7018      E-mail: info@trens.eu            

KvK 65820053 Internet: www.trens.eu

Bewezen techniek
Trens boogt op 18 jaar kennis en ervaring in de sector van 
solar-elektrisch aangedreven voertuigen en heeft een 
vooraanstaande marktpositie verworven. 

De toegepaste techniek in het model voor stadsdistributie
is gebaseerd op voertuigen voor het Openbaar Vervoer en 
Toerisme. 
Zware overheidseisen en onberekenbare omstandigheden 
vragen om een stevig, functioneel en duurzaam ontwerp.

De trekker, vermogen naar behoefte
De combinatie van unieke wielophanging en elektrische 
aandrijving resulteert in een koppel van ca 10.000Nm. 

Moderne, betrouwbare Lithium batterijen, bewaakt door 
een monitoring systeem, zorgen voor veilige energie, 
afgestemd op de gewenste actieradius.

Kenmerken
Trekker 

Gewicht (+23kWh batterij)

Aanhanger-basis
Aanhanger 

Trekker met drie aanhangers 

Vloeroppervlak, effectief

Ledig gewicht 

Laadcapaciteit 

Aanhanger voor groot-formaat goederen 
Afmetingen aanhanger

Trekker met twee aanhangers

Vloeroppervlak, effectief 

Ledig gewicht 

Laadcapaciteit 

Overige kenmerken 
Wieldruk 

Draaicirkel 

Duurzaamheid 

Varianten 
Aandrijving trekker 

Vering trekker en wagon 

Remsysteem

Batterijpakket

Daken 

3.10 x 1,85 x 2,50 (LxBxH in m)

2.000 kg  

4,50 x 1,85 x 2,50 (LxBxH in m)

18,0 x 1,85 x 2,50 (LxBxH in m) 

3,90 x 1,75 (LxB in m) p. aanhanger 

1.250 kg  

2.250 kg  

6,20 x 1,85 x 2,50 (LxBxH in m) 

17,1 x 1,85 x 2,50 (LxBxH) 

4,50 x 1,75 (LxB in m) p. aanhanger 

1.500 kg

2.000 kg

<875 kg 

12 m 

>10 jaar (min. 3.650 cycli) 

Standaard Optioneel 
2-Wheel Drive 4-Wheel Drive 

Spiraalvering Luchtvering 

Hydr. oploop Luchtgest., hydr. 

23 kWh 46 / 69 kWh 

Normaal Zonnepanelen
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