Technické údaje e‐up!
e‐up!
e‐up! 60kW / 82k
Rozmery exteriéru
Dĺžka / Dĺžka s ťažným zariadením, mm
Šírka / Šírka vrátane vonk. spät. Zrkadiel, mm
Výška, mm
Rázvor, mm
Rozchod kolies vpredu / vzadu, mm
Svetlá výška, mm
Nájazdový uhol vpredu / vzadu
Prechodový uhol
Polomer otáčania, m
Rozmery interiéru
Priestor nad hlavou, (1. rad), mm
Priestor pre nohy (1. rad), mm
Šírka vnútorného priestoru (1. rad), mm
Priestor nad hlavou (2. rad), mm
Priestor pre nohy (2. rad), mm
Šírka vnútorného priestoru (2. rad), mm
Batožinový priestor
Dĺžka, Operadlá sedadiel nesklopené / sklopené, mm
Šírka medzi podbehmi, mm
Výška po vrchnú hranu operadiel, mm
Výška po strop, mm
Otvor batož. priestoru Šírka / Výška, mm
Objem batožinového priestoru, l
Garážové rozmery
Výška otvorenej pred. kapoty/podlaha, mm
Výška otvorenej zad. kapoty/podlaha, mm
Šírka s otvor. dverami vpr. / vz. 4‐dverový, mm
Motor, Prevodovka, Elektrika

3.540 mm / ‐
1.645 mm / 1.910 mm
1.492 mm
2.421 mm
1.428 / 1.424 mm
135 mm
15,5 / 29,5 °
11,5 °
ca. 9,8 m
993 mm (993 mm)
1.009 mm
1.369 mm
947 mm (947 mm)
722 mm
1.388 mm
632 / 1259 mm
978 mm
650 mm
938 mm
868 / 570 mm
250 ‐ 923 l
1.623 mm
1.994 mm
3.493 mm / 3.118 mm

Motor

Synchrónny s permanentnými magnetmi

Max. výkon, kW (k) pri 1/min
Max. krútiaci moment, Nm pri 1/min
Prevodovka

60 kW (82 k) pri 2.800 ‐ 12.000 1/min
210 Nm / bis 2.800 1/min
1‐stupňová

Uvedené údaje majú informatívny charakter. Importér si vyhradzuje právo ich zmeny bez upozornenia.
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Technické údaje e‐up!
e‐up!
e‐up! 60kW / 82k
Batérie / Nabíjanie
Typ batérie
Hmotnosť batérie, kg
Umiestnenie batérie
Menovitá kapacita, kWh
Počet článkov / modulov
Menovité napätie, V
Nabíjanie AC 2,3 kW 100% SOC, h
Nabíjanie AC 3,6 kW 100% SOC, h
Nabíjanie DC 80% SOC, h
Hmotnosť
Pohotovostná hmotnosť
Prípustná celková hmotnosť
Náklad
Prípust. zaťaženie nápravy vpredu/vzadu
Max. hmotnosť brzdeného prívesu pri 12% / 8% stúpaní
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu
Max. zaťaženie ťažného zariadenia / strechy
Jazdné výkony
Maximálna rýchlosť, km/h
Akcelerácia z 0‐80/0‐100 km/h, s
Pružnosť z 80‐120 km/h, s
Spotreba elektrickej energie, kWh/100 km
Elektrická energia, kombinovaná
Kombinované emisie CO2, g/km
Trieda účinnosti
Dojazd
Cyklus NEFZ, km
Praktický dojazd, km

Li‐Ion
230 kg
medzi nápravami
18,7 kWh
204 / 17
374
7/9h
4/6h
0,5 h
1.214 kg
1.500 kg
361 kg
780 kg / 750 kg
‐/‐
‐
‐ / 50 kg
130 km/h
8,1 / 12,4 s
10,5 s
11,7
0
A+
160 km
120 ‐ 160 km

Uvedené údaje majú informatívny charakter. Importér si vyhradzuje právo ich zmeny bez upozornenia.
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