
BROCHURE



2 TON STAAL
VOOR 1 PERSOON

Steden blijven groeien en zijn 
drukker dan ooit. Er rijden steeds 
meer grote  auto’s op de weg. 
Zware voertuigen zijn één van de 
grootste bronnen met een verhoogde 
CO2-uitstoot. 

De stad heeft minder ruimte, toch rijden 
veel mensen elke  dag alleen in een auto. 
Dit veroorzaakt meer parkeerproblemen 
en verkeersopstoppingen.



DE NIEUWE 
MOBILITEIT 

Waarom heb je 2 ton staal nodig om het 
grootste deel van de tijd met 1 persoon 
de weg op te gaan?

Lichtgewicht, compact en elektrisch 
zijn de ingrediënten om de stad 
weer leefbaar en 100% emissievrij te 
maken.
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ABOUT 
CARVER

Met het ontwikkelen en produceren van de beste 
mobiliteitsoplossing wil Carver het voor iedereen mogelijk 
maken om slimmer, schoner en efficiënter te rijden. De 
veiligheid en het comfort van een auto gecombineerd met 
de wendbaarheid en het formaat van een scooter. 

De wereld is in transitie. Elektrische compacte voertuigen 
zijn relevanter dan ooit. Een groene en verantwoorde 
mobiliteitskeuze met een onvergelijkbare rijervaring: 
de Carver. 



Met de 100% elektrische Carver rijd je altijd groen en met een 
kleine CO2 footprint.

100% ELEKTRISCH



2 PERSONEN & BAGAGE
Wat er ook op jouw planning staat, de Carver biedt alle ruimte 
voor 2 personen en 75 liter bagage. 



KANTELSENSATIE
Zweef door de bochten dankzij de innovatieve Dynamic 
Vehicle Control.



SMAL EN COMPACT
Met de compacte Carver behoren parkeerproblemen tot de 
verleden tijd en rijd je met gemak door de smalste straten.



DROOG EN OVERDEKT
Trotseer weer en wind met de overdekte Carver of geniet van 
de zon dankzij het cabriodak.

Actieradius 100 km

Top snelheid 45 km/u

Oplaadtijd ca. 5 uur

BASE



ALLE DETAILS

Actieradius 100 km

Top snelheid 80 km/u

Oplaadtijd ca. 3.45 uur

Actieradius 130 km

Top snelheid 45 km/u

Oplaadtijd ca. 3.45 uur

Actieradius 100 km

Top snelheid 45 km/u

Oplaadtijd ca. 5 uur



BASE
Top snelheid:  45 km/uur
Actieradius:  100 km

Batterij type:  LFP
Batterij capaciteit:  5,4 kWh
Oplaadtijd 80%:  ca 4 uur
Volle oplaadtijd:  ca 5 uur

Lengte:   289 cm
Breedte:   98 cm
Hoogte:   149 cm
Gewicht:   330 kg (incl. batterij)
Max gewicht:  500 kg (Carver, bestuurder 
  & passagier)

Prestatie

Batterij

Dimensies



Max kracht:   2 x 2 kW
Max koppel:   2 x 100 Nm 

Voertuigclassificatie:  L2e-P
Voertuigtype:   Lichtgewicht 
   elektrisch voertuig(LEV)

Bluetooth audio system

Aandrijving

Standaard voorzien van



Carver Limited

Schuiframen

Velgen

Dynamic Driving Modes  

Kleuren opties

De Limited uitvoerting is een gehandicap-
ten voertuig in plaats van een brommobiel. 
Met de Limited rijstand rijd je overal 
soepel door het verkeer. Heb je licha-
melijke beperkingen? Vraag ons naar de 
mogelijkheden en pas de Carver aan naar 
jouw wensen.   

De schuiframen geven je alle vrijheid. 
Geniet van de warme, zomerse 
dagen of beleef het gemak bij een 
stoplicht op een fietspad. 

Stijlvolle, zilveren velgen of sportieve, zwarte velgen. Match de 
kleur van de velgen perfect met het exterieur van de Carver  

Sport, neutraal of comfort. Ga voor de 
sportstand en de Carver reageert nog 
sneller op je stuurbewegingen. Liever 
iets rustiger aan? Kies dan de comfort 
stand. 
* Niet mogelijk in combinatie met een 
limited uitvoering.

White

Tangerine
orange

Metallic
blue

Gun metal
grey

BASE OPTIES



Stoelbekleding Active

Vloermat + koffermat

Stoelbekleding Touch

Carver stickers wit  

Telefoon houder

Carver stickers zwart 

Riem

De stoelbekleding zorgt voor ultiem 
comfort tijdens het rijden. Voor net dat 
beetje extra design ga je voor de Active 
stoelbekleding.   

Optimale bescherming tegen vocht 
en vuil.  

Classic in black geeft een tijdloze 
uitstraling. De stoelbekleding zorgt 
voor ultiem comfort tijdens het rijden.  

Maak de look compleet met strakke 
Carver stickers.

Zet je telefoon in de telefoonhouder en 
volg zonder problemen de route die je 
wilt rijden.  

Maak de look compleet met sportieve 
Carver stickers.

Veilig en stijlvol in het rood of zwart. 



Top snelheid:  45 km/u
Actieradius:  130 km

Batterij type:  Samsung SDI NCM
Batterij capaciteit:  7,1 kWh
Oplaadtijd 80%:  ca. 3 uur
Volle oplaadtijd:  ca. 3 uur en 45 min

Lengte:   289 cm
Breedte:   98 cm
Hoogte:   149 cm
Gewicht:   330 kg (incl. batterij)
Max gewicht:  500 kg (Carver, bestuurder 
  & passagier)

Prestatie

Batterij

Dimensies



Dynamic driving modes
Bluetooth audio systeem 
Uitneembare schuiframen 
Active of Touch stijl 

Standaard voorzien van

Max kracht:   2 x 2 kW
Max koppel:   2 x 100 Nm 

Voertuigclassificatie:  L2e-P
Voertuigtype:   Lichtgewicht 
   elektrisch voertuig(LEV)

Aandrijving



Top snelheid:  80 km/u
Actieradius:  100km

Batterij type:  Samsung SDI NCM
Batterij capaciteit:  7,1 kWh
Oplaadtijd 80%:  ca. 3 uur
Volle oplaadtijd:  ca. 3 uur en 45 min

Lengte:   289 cm
Breedte:   106 cm
Hoogte:   149 cm
Gewicht:   330 kg (incl. batterij)
Max gewicht:  500 kg (Carver, bestuurder 
  & passagier)

Prestatie

Batterij

Dimensies



Max kracht:   2 x 3 kW
Max koppel:   2 x 100 Nm 

Voertuigclassificatie:  L5e-P
Voertuigtype:   Lichtgewicht 
   elektrisch voertuig(LEV)

Dynamic driving modes
Bluetooth audio systeem
Uitneembare schuiframen 
Active of Touch stijl 

Standaard voorzien van

Aandrijving



Stoelbekleding Active

Vloermat + koffermat

Carver stickers zwart met rode R 

Telefoon houder

Zwarte velgen

Rode riemen

White

Gun metal
grey

ACTIVE

De stoelbekleding zorgt voor ultiem 
comfort tijdens het rijden. Voor net 
dat beetje extra design ga je voor 
de Active stoelbekleding.   

Zet je telefoon in de 
telefoonhouder en volg zonder 
problemen de route die je wilt 
rijden.  

Sportieve zwarte velgen. De 
velgen passen perfect bij het 
exterieur van je Carver. 

Optimale bescherming tegen 
vocht en vuil.  

De look wordt compleet met de 
sportieve  Carver stickers.

Veilig en stijlvol dankzij de rode 
riemen.  

STIJL



Stoelbekleding Touch

Classic in black geeft een tijdloze 
uitstraling. De stoelbekleding 
zorgt voor ultiem comfort tijdens 
het rijden.  

Telefoon houder

Zet je telefoon in de telefoonhouder 
en volg zonder problemen de route 
die je wilt rijden.  

Zilveren velgen

Stijlvolle zilveren velgen. De 
velgen passen perfect bij het 
exterieur van je Carver.

Tangerine
orange

Metallic 
blue

Tangerine
orange

Metallic 
blue

Optimale bescherming tegen 
vocht en vuil.  

Vloermat + koffermat

Zwarte riemen

Veilig, klassiek en stijlvol dankzij 
de zwarte riemen. 

De look wordt compleet met de 
Carver stickers. 

Carver stickers wit

TOUCH



Opties

Airco

LED Lampen

Beschermhoes

Vuil of vocht maken geen kans 
dankzij de beschermhoes. Geef de 
Carver optimale bescherming en het 
blijft zo goed als nieuw.  

Warme zomerse dagen zijn geen 
probleem met de airco. 

De LED lampen geven de Carver 
een extra sportieve en luxe 
uitstraling.  

Reinigingsshampoo  

Reinig het cabriodak 
van de Carver eenvoudig.   

Adapterkabel

Gebruik de adapterkabel om de 
Carver gemakkelijk op te laden bij 
een oplaadpaal.  

Impregneerspray 

De impregneerspray maakt het 
cabriodak waterdicht en geeft 
extra bescherming tegen alle 
soorten vuil.  

ACCESSOIRES



Scan me!Stel je eigen
Carver samen



Contact
Website: www.carver.earth

@carver_nederland

Carver Nederland


