
Inzile erhåller uppföljningsorder från fastighetsbolaget LT Konsult
I januari 2021 levererade Inzile den första eldrivna lastbilen till fastighetsbolaget LT Konsult i Västerås. Parterna hade
dessförinnan gemensamt tagit fram en unik fossilfri lösning för sandspridning i bostadsområden. Efter en lyckad testperiod
kommer LT Konsult beställa ytterligare ett eller två fordon för leverans under 2021.

Ellastbilen Inzile Pro4 klarar sex timmars körning i stadsmiljö med tung last bestående av en sandspridare med en totalvikt på 1 000
kg. Detta överträffar förväntningarna från tidigare beräkningar. LT Konsult sandar lokalt i Västerås och använder en sandspridare som med
hjälp av GPS lägger ut rätt mängd material på rätt plats.

- Det är mycket tillfredsställande för oss att LT Konsults utvärdering av vår första ellastbil har fallit väl ut och att de redan nu lägger en
uppföljningsorder, säger Anders Gabrielsson, försäljningschef på Inzile.

- Testning och utvärderingar av Inziles ellastbil har stärkt oss i vår uppfattning om att vi vill satsa på denna lösning i vår verksamhet,
kommenterar Rickard Törnblom, ägare av LT konsult. Vi har ett stort engagemang i och lägger vikt vid att främja ny grön teknik
samt prioritera leverantörer som har närproducerad tillverkning, fortsätter Rickard Törnblom.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska
arbetsfordon (EUV) är ett nischsegment inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks
fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.

För ytterligare information:

Peter Wergens, CFO Inzile,peter.wergens@inzile.com, 0733 25 75 04

Rickard Törnblom, ägare LT konsult, rickard@ltkf.se, 070 261 02 48

Om Inzile

Inzile är ett svenskt techbolag som tillverkar intelligenta eldrivna fordon samt skapar moderna transport- och servicelösningar för ett
hållbart samhälle. Företagets vision är att befria världen från utsläpp av fossila bränslen och snabba på klimatomställningen genom att
bidra till hållbara städer som förbättrar människors livskvalitet.

Inzile grundades 2012 utifrån en stark vilja att framtidsanpassa arbetsfordonssektorn och i teamet finns några av Skandinaviens främsta
auktoriteter inom eldrivna fordon, digitalisering, tillverkning och inköp. Inzile utvecklar, producerar och säljer innovativa fordonslösningar för
en global marknad utifrån Nordens utmanande klimat, säkerhetskrav och miljöstandarder. Bolaget har svenskt säte med huvudkontor och
produktion i Västervik, R&D i Tranås samt marknadskontor i Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor, 08-528 00 399, info@fnca.se.

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com

Om LT konsult

LT Konsult Fastighetsservice är ett familjeföretag i andra generation som funnits i Västerås sedan 1974. Med oss får ni utöver en trygghet
med alla fastighetens behov täckta dag som natt, hög kvalitet och snabb service, även ett ansvar och minimering för de utsläpp och
miljöpåverkan er fastighets behov annars ger upphov till.

 I vår förvaltning ser vi till att det bästa är bäst nog för klimatet, för vår personal och för dig som kund. Det kan konkret innebära till
exempel eldriven gräsklippning för att minimera både utsläpp men även störande oväsen och skonsam arbetsmiljö.

 Vår verksamhet drivs i en hållbar företagsmodell och är på så vis lite unik i vår bransch på svenska marknaden.


