
 ➜ Modellen: golf, cargo  en 4-zitter
 ➜ Reliance Lithium-batterijen met 6 jaar garantie
 ➜ Leasemogelijkheden (samenwerking met DLL Bank)
 ➜ Krachtige 4Kw motor
 ➜ Zowel elektrische en mechanische remmen

©MadJax is een geregistreerd handelsmerk van Nivel; de grootste wereldwijde leverancier  
van onderdelen en accessoires voor aftermarket-golfcarts en personenvoertuigen.

    Puur

100% 
elektrisch

Gemaakt door Amerikanen  
met meer dan 50 jaar kennis  
van speciale voertuigen.



Bij Nivel zijn we trots om producten aan te bieden met kwaliteit 
en functionaliteit die gelijk zijn aan of beter zijn dan OEM.

BETROUWBARE LITHIUM 
BATTERIJ TECHNOLOGIE

De voordelen van lithium accu’s: 
snel opladen, lichter gewicht en het 
belangrijkste; hogere capaciteit.

E-BRAKE

Als extra optie is het mogelijk om naast 
het standaard remsysteem een   e-brake te 
bestellen.

COMFORTABELE STOELEN

Standaardkleur van de stoelen is Stone. 
Extra lange rugleuning voor extra comfort.

DRANK-, TEE- EN 
BALHOUDERS

INGEBOUWDE 
ACCULADER 

Beschermingsniveau: IP66 - Geluid: ≤40dB. 
Koeling: Fan - Voltage range: 85V-265V. 
AC Input Frequency Range: 40@70Hz. 
Max Output Voltage: 58.4V

4 USB-POORTEN

DELUXE LED LICHTSET 

De deluxe lichtset bestaat uit voor- 
en achterlichten, richtingaanwijzer, 
remlichten en claxon.

UNIEK DIGITAAL 
DASHBOARD

Het dashboard bevat de volgende opties; 
tijd, versnellingskeuze, accuspanning, 
boordcomputer, toerental, kilometerteller 
en accupercentage.

THE MADJAX X2  
STANDARD 
CONFIGURATION: 

Passagiers 2 passagiers 

Kleuren Bosgroen, ivoor,  
Electric Blue of zwart 

Body 
Gemaakt van kunststof 
voor autotechniek, 
polypropyleen

Voltage 48 volt 

Batterij 80AH lithium 

Lader Ingebouwde smart lader

Motor Detong 4kW  
AC Drive Motor 

Controller 
Enpower MC3818 
Controller, 400A, App 
instelbaar via Bluetooth

Lichtkabel-
voorbereiding Ja 

Banden 8” banden met  
stalen velgen

Ophaning 
MacPherson 
onafhankelijke 
ophanging

USB 4 USB poorten

Opslag Opbergruimte  
aan de voorzijde

Voorruit Neerklapbaar, 
transparant 

Dak 56” zwart dak 

Laadgehalte Meter in het dashbord

Zitting In de kleur Stone

Besturing Two-way drive rack 
stuurhuis

CE certificaat Ja 

MACPHERSON  
OPHANGING

Een auto-ophangingssysteem dat de 
bovenkant van een telescopische demper 
gebruikt als het bovenste stuurscharnier. 
Het wordt veel gebruikt in de voorwiel-
ophanging van moderne voertuigen.

Bosgroen - Ivoor - Electric Blue - Zwart

Beschikbare kleuren



GOLF OPEN ALUMINIUM 
LAADBAK

4-ZITTER GESLOTEN ALUMINIUM 
LAADBAK

OPEN STALEN 
LAADBAK

EXTRA GROTE GESLOTEN 
ALUMINIUM LAADBAK
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Nivel PTV is uitgegroeid tot de grootste wereldwijde 
leverancier van onderdelen en accessoires voor 
aftermarket golfcarts en personenvoertuigen. Nivels 
aftermarket-afdeling ‘speciale voertuigen’ creëert 
voertuigen die inzetbaar zijn voor multifunctioneel 
gebruik. Nivel bezit de meest waardevolle portfolio van 
accessoire-merken in de categorie: MadJax, Red Dot, GTW 
en Jake’s.

ONLINE CATALOGUS: CARTS-PARTS.COM 

PRODUCT CATALOGUS
Het brede productaanbod van Nivel met meer 
dan 10.000 artikelen is ongeëvenaard in de 
branche. We hebben producten voor alle 
golfcart-modellen van de drie grote OEM’s  
(Club Car, E-Z-GO en Yamaha).

RUIME GARANTIE. 

Lithium batterijen 6 jaar 

Voertuigframe levenslang 

Ophanging en 
besturing

4 jaar 

Belangrijke 
elektronische 
componenten

4 jaar 

Gas- en 
rempedaalgroepen

3 jaar 

Zitting 2 jaar 

Dak 4 jaar 

Achteras/Differentieel 3 jaar 

Plastic carrosserie 3 jaar 

Kleine elektrische 
componenten

2 jaar 

Overige 
voertuigcomponenten

2 jaar 

Extra opties en 
accessoires

2 jaar 

* Toegevoegde elektrische onderdelen die geen deel 
uitmaken van de oorspronkelijke uitrusting van het 
aandrijfsysteem van het voertuig en die 0,4 ampère of 
meer verbruiken, verkorten de garantietijd van de batterij 
met vijftien procent (15%). Toegevoegde elektrische 
onderdelen die geen deel uitmaken van de oorspronkelijke 
uitrusting van het aandrijfsysteem van het voertuig en 
die minder dan 0,4 ampère verbruiken, verminderen de 
garantietijd van de batterij met tien procent (10%).

©MadJax is een geregistreerd handelsmerk van Nivel; 
de grootste wereldwijde leverancier van onderdelen 
en accessoires voor aftermarket-golfcarts en 
personenvoertuigen.

Wielbasis: 167,3 cm

Hoogte grond tot chassis: 18 cm - Gewicht: 350 Kg
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Totale lengte: 240 cm

NIVEL MERKEN

http://carts-parts.com

