
Parametry elektromobilu
parametr jednotky hodnota body (10 max.) Komentář

COOL faktor 6
FUN faktor 6
ECO faktor 7
Dynamika R110 varianta má 80kW/110 koní

maximální výkon kW / koní 68 / 92 3 000 až 11 300 ot. / min.
maximální kroutící moment Nm 220 250 -  2500 ot. / min
hnaná náprava přední Synchronní elektromotor s kroužkovým rotorem
zrychlení 0-100 km/h s 13,2 0-50 za 4,1 s
maximální rychlost km/h 135
pohot. / užitečná hmotnost kg 1480
kilogramový výkon W/kg 46

Baterie a nabíjení lithium-iontový, články LG Chem E63 á 965g
kapacita baterie nominální kWh 44,1 400 V, 12 modulů, 192 článků, 305 kg
kapacita baterie využitelná kWh 41 280000
aktivní řízení teploty baterie ano
AC rychlost nabíjení kW max. 22 palubní 3 fázová nabíječka Caméléon™
DC rychlost nabíjení kW max. nelze Q90
DC nabíjecí konektor typ není v ceně nabíjecí kabel (6,5 m) TYP 2
časovač a limit nabíjení časovač
Vehicle-to-grid ne

Spotřeba a dojezd
spotřeba reálná* kWh/100 km 15,8
dojezd reálný* / WLTP km 260 / 317 výrobce: 300 km v létě a 200 km v zimě
mobilní aplikace ano My Z.E. Connect
rekuperace brzdné síly ano

Interiér a praktičnost hands free karta
design interiéru hodně plastů, poplatno třídě a r. 2012
dílenské zpracování slušné
tichost slušná
infotainment obstojný, výborné rozlišení R-LINK Evolution
kaplička digitální display
parkovací senzory a kamera zadní senzory a kamera za přípl.
tepelné čerpadlo v základní výbavě
vyhřívání volantu a sedadel pouze přední sedadla vyhřívaná
kožená sedadla, elektricky ovládaná ne
zadní sedadla lavce be nedělitelných opěradel
ergonomie a vnitřní prostor výborné na svoji třídu
objem kufru l 338

Exteriér a bezpečnost kompaktní hatchback
design exteriér líbivý, nadčasový
LED světla ne
barvy prima, modrá metalíza je krásná
délka cm 408
šířka bez / se zrcátky cm 1730
výška cm 156
světlá výška cm 12
rozvor cm 259
podvozek klasický pneu 195/55 R16 Michelin Energy E-V
Euro NCAP /  NHTSA bezpečnost ***** bezpečný vůz
inteligentní asistenti klas. Tempomat, ABS, ESP
head up display ne
střešní nosiče ne
tažné zařízení ne

Cena a servis
záruka auto let / km 5 / 100 000
záruka baterie let / km 8 / 160 000
servisní intervaly let / km 1 / 30 000
základní cena bez DPH od 837 000 výbava Life, eko bonus 100k

*zdroj: https://ev-database.org/car/1150/Renault-Zoe-R90

Renault Zoe R90 Z.E. 40 (41 kWh)


