
Casalini Pick-Up  
– det körkortslösa lätta 
transportfordonet
Sarner Trading AB, 
med säte i Göteborg, presenterar
ett nytt och helt unikt arbetsfordon.
Det är en mopedklassad liten, smart,
smidig, körkortslös Pick-Up med
250 kg lastförmåga. Det enda som krävs 
för att köra den är att du har fyllt 15 år 
och har ett s.k. EU-förarbevis för mo-
ped. Med endast 4 meters vändradie 
och 350 kg i tjänstevikt blir Casalini 

Pick-Up extremt flexibel och lättmanövrerad. Motorn är 
en driftekonomisk diesel på 500cc och drivningen sker 
med CVT.

Tillverkare är Italienska Casalini från Piacensa, ett familjeföretag 
som tillverkat små lätta fordon i över 50 år. Casalini är en av de 
ledande tillverkarna av mopedklassade fordon. Fabriken tillverkar 
även personmopedbilen Ydea ME som även den säljs och mark-
nadsförs av Sarner Trading AB. 

Casalini Pick-Up är det perfekta fordonet i all typ av förvaltning 
eftersom det dels är mycket driftekonomiskt och dels att det kan 
köras av ungdomar över 15 år och av personer som av andra skäl 
saknar körkort för bil. Allt som behövs är ett enkelt förarbevis för 
moped. Som moped är Casalini Pick-Up befriad från vägtrafik-
skatt. 

Till målgruppen hör främst park och kyrkoförvaltning, fastighets-
förvaltning, statlig- och kommunal förvaltning och interntranspor-
ter inom industrier. 

Tekniskt är fordonet enkelt och mycket driftsäkert. Chassit som är 
av stål bär upp den mycket rymliga hytten  som är tillverkad av 
armerad glasfiber som gör den enkel och billig att reparera vid 
eventuella skador. Flaket har en mycket bekväm arbetshöjd och 
rymmer en standard pall. Samtliga  lemmar kan fällas ned helt för 
bästa ergonomi. Flaket är dessutom förstärkt med en plyfaskiva. 
Den väl beprövade och driftekonomiska Lombardini dieseln på 
500cc sitter under flaket och driver på framhjulen. Drivningen är 
sk CVT, remdrift, med fram-, back-, och neutralväxel. 

Fordonet kan utrustas med flera praktisk tillbehör som exempelvis 
kapell, lastställning och lövgrindar. 

Casalini Pick-
Up har en myck-
et rymlig hytt 
med fullt insteg 
som gör det lätt 
att komma i och 
ur även med full 
arbetsklädsel. 

Det rymliga fla-
ket är av alumi-
nium med robust 
plyfadäck och 
låg bekväm ar-
betshöjd.

Teknisk specifikation 
Motor: Tvärställd Mitsubishi Diesel 505 cc, 2 cylindrar 
Kylning: Vätskekyld 
Effekt: 4 kw / 300 rpm 
Vridmoment: 20 Nm / 1600 rpm 
Emissioner: Euro 2 klassad 
Drivning: Transmission (CVT) med drivning fram 
Växellägen: Fram/Neutral/Back 
Bromsar: Skiva 210 mm fram/Trumma 160 mm bak 
Hjulupphängning: individuell, hydraulisk och  
                              dubbelverkande 
Däck: 145/80 R 13 
Kaross: Förstärkt glasfiber, stålchassi 
Längd/Bredd/Höjd: 3050 mm/1460 mm/1800 mm 
Spårvidd: 1185 mm 
Tjänstevikt: 350 kg 
Svängradie: 4m 
Flakstorlek invändigt: 1400 x 1650 mm B/L 
Pris: rek ca pris 97 500 kr exklusive moms, frakt tillkommer 

Generalagent: 
Sarner Trading AB 
Väbelgatan 13 
426 76  Västra Frölunda 
Telefon 031-769 07 07 
Fax 031-769 07 08 
www.sarnertrading.se 
info@sarnertrading.se 

Hela pressinformation och bilder finns för nerladdning från 
www.sarnertrading.se, eller kan beställas på ovanstående 
adress 
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