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

COOL faktor 5
FUN faktor 4,5
ECO faktor 8
Dynamika MPV, velký kombík

maximální výkon kW / koní 44 / 60 synchronní AC elektromotor R60 z dílny Renaultu, ze ZOE, max. 12 000 ot./min
maximální kroutící moment Nm 225 při 400 - 2590 ot. / min
hnaná náprava přední bezstupňová převodovka
zrychlení 0-100 km/h s 22,3
maximální rychlost km/h 130 v eco režimu omezena na 100 km/h
pohot. hmotnost kg 1553 max. užitečné zatížení 632 kg
kilogramový výkon W/kg 28

Baterie a nabíjení
kapacita baterie nominální kWh 33 Lithium-iontová baterie, váží 355 kg
kapacita baterie využitelná kWh 31
aktivní řízení teploty baterie
AC rychlost nabíjení kW max. 7,4 konektor Mennekes Typ 2
DC rychlost nabíjení kW max. nelze
DC nabíjecí konektor typ není
časovač a limit nabíjení časovač
Vehicle-to-grid ne

Spotřeba a dojezd
spotřeba reálná* kWh/100 km 18,8 výrobce udává 15,2
dojezd reálný* / NEDC km 165 / 270 výrobce udává dojezd 200 km v létě a 135 km v zimě (s tepelným čerpadlem)
mobilní aplikace ano My Z.E. Connect a My Z.E. Inter@ctive
rekuperace brzdné síly ano, řízení jedním pedálem Michelin Energy Saver 195/65 R15

Interiér a praktičnost
design interiéru funkční, plastový
dílenské zpracování slušné
tichost slušná na MPV elektromobil
infotainment jemné rozlišení, trochu nepřehledný, daleko jako ZOE
kaplička analogová
parkovací senzory a kamera zadní senzory a kamera
tepelné čerpadlo ano, za příplatek reverzibilní klimatizace
vyhřívání volantu a sedadel vyhřívaná sedadla za příplatek
kožená sedadla, elektricky ovládaná ne
zadní sedadla dělěná 67 / 33
ergonomie a vnitřní prostor funkční, prostoru spousta
objem kufru l 2400 furgon až 4 600

Exteriér a bezpečnost
design exteriér zejména funkční
LED světla ne
barvy velký výběr
délka cm 467 užitná 289
šířka bez / se zrcátky cm 183 užitná 122
výška cm 180 užitná 113
světlá výška cm 16,4
rozvor cm 308
podvozek klasický
Euro NCAP /  NHTSA bezpečnost **** v roce 2008 většina airbagů za příplatek
inteligentní asistenti ne, pouze klasický tempomat
head up display ne
střešní nosiče ano, 100 kg
tažné zařízení ano, u  furgon verze

Cena a servis
záruka auto let / km 5 / 100 000 za příplatek 5 490
záruka baterie let / km 8 / 160 000
servisní intervaly let / km 2 / 40 000
základní cena bez DPH v Kč od 759000 (699 900 furgon) eko bonus 80 tis. bez DPH při výkupu st. Auta

https://ev-database.org/car/1101/Renault-Kangoo-Maxi-ZE-33

Renault Kangoo Z.E. 33 MAXI COMBI 5-místný


