
Parametry elektromobilu SAIC MAXUS EV80 Furgon (N1)
parametr jednotky hodnota body (10 max.) Komentář

COOL faktor 5
FUN faktor 4
ECO faktor 8
Dynamika uveden na EU trh v dubnu 2017

výkon kW / koní 100 / 136 komfortní svezení
kroutící moment Nm 320 jemné dávkování výkonu
hnaná náprava přední
zrychlení 0-100 km/h s nerelevantní příjemná akcelerace, i s plně naloženým
maximální rychlost km/h 100 elektronický omezovač
pohot. / užitečná hmotnost kg 2615 / 885 max. 3 500  resp 4 000 kg
kilogramový výkon W/kg 38 panelová dodávka

Baterie a nabíjení
kapacita baterie nominální kWh neuvádí LiFePo4, 903 kg pod vozem
kapacita baterie využitelná kWh 56 v Číně až 75 kWh
aktivní řízení teploty baterie ano, ventilátor a topná spirála samovybíjení pouze 3% za měsíc
AC rychlost nabíjení kW max. 7,2
DC rychlost nabíjení kW max. 28
DC nabíjecí konektor typ CCS
časovač a limit nabíjení ne, ne
Vehicle-to-grid ne

Spotřeba a dojezd
spotřeba odhad kWh/100 km 28
dojezd NEDC km 182 a reálný dojezd je podobný
mobilní aplikace ne vzdálený monitoring vozidla (EuroVAG)
rekuperace brzdné síly ano

Interiér a praktičnost poslední míle - rozvozy, DHL, IKEA
design interiéru čistě funčni - prostě dodávka podvozek - komunální nástavby
dílenské zpracování obstojné, funkční, plasty sanitka k rozvozu pacientů
tichost na dodávku velice slušná mikrobus
infotainment rádio, bluetooth, 8" za příplatek
kaplička uprostřed
parkovací senzory a kamera senzory vzadu
tepelné čerpadlo ano
vyhřívání volantu a sedadel ne
kožená sedadla, elektricky ovládaná ne
zadní sedadla n/a
ergonomie a vnitřní prostor standardní ergonomie kabiny i nákl prostoru
objem kufrů l 11,5 (10,2) m3

Exteriér a bezpečnost
design exteriér jako u dodávek, čistě funkční
LED světla ne
barvy základní, nárazníky a kliky v barvě
délka cm 570 315 nákladní prostor
šířka bez / se zrcátky cm 200 180 / 138 mezi koly
výška cm 255 (234) 194 nákladní prostor
světlá výška cm
rozvor cm 385 pneu 215/70 R16C
podvozek komfortní, vzadu listová pera
Euro NCAP /  NHTSA bezpečnost 2 airbagy bezpečnostní listy
inteligentní asistenti ne
head up display ne
střešní nosiče n/a
tažné zařízení ano, 1200 kg brž., 750 kg nebrž.

Cena a servis SAIC je jednou z největších automobilek světa
záruka auto let / km 3 / 100 000 sklad vozů a dílů v Holandsku
záruka baterie let / km 5 / 100 000 k odběru do 10 dnů
servisní intervaly let / km odhad 30 000 km
základní cena vč. DPH 1 330 000


