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

COOL faktor 6
FUN faktor 6
ECO faktor 8
Dynamika

maximální výkon kW / koní 30 / 41 při 5000 ot.
maximální kroutící moment Nm 90 motor s permanetními magnety
hnaná náprava přední
zrychlení 0-100 km/h s - (0-50 km/h za 7 s)
maximální rychlost km/h 85
pohot. hmotnost kg 704
kilogramový výkon W/kg 43

Baterie a nabíjení
kapacita baterie nominální kWh 18 120 Ah, Li-ion baterie, životnost 2000 cyklů
kapacita baterie využitelná kWh 16 (odhad) 144 V
aktivní řízení teploty baterie ne
AC rychlost nabíjení kW max. 1,8
DC rychlost nabíjení kW max. nelze
DC nabíjecí konektor typ není
časovač a limit nabíjení ne
Vehicle-to-grid ne

Spotřeba a dojezd
spotřeba reálná* kWh/100 km 13
dojezd reálný* / NEDC km 125 výrobce udává 257 km při 45 km/h
mobilní aplikace ?
rekuperace brzdné síly ano, jemná rekuperace

Interiér a praktičnost
design interiéru snaha o efekt
dílenské zpracování ucházející
tichost ucházející (na elektromobil podprůměrná)
infotainment velký display, rychlý, základní funkce, čeština
kaplička malá, základní údaje
parkovací senzory a kamera vzadu, včetně kamery s dobrým rozlišením
tepelné čerpadlo ne
vyhřívání volantu a sedadel ne
kožená sedadla, elektricky ovládaná koženková sedadla
zadní sedadla nejsou
ergonomie a vnitřní prostor úměrné mini vozu, méně místa na levou nohu
objem kufru l 250 L odhad

Exteriér a bezpečnost
design exteriér nepřehlédnutelný mini vůz
LED světla denní svícení, mlhovky a zadní LED
barvy vyberete si
délka cm 281
šířka bez / se zrcátky cm 150
výška cm 156
světlá výška cm
rozvor cm 177
podvozek klasický Přední pneu 145/60 R13, Zadní 155/50 R14
Euro NCAP /  NHTSA bezpečnost neměřeno, vůz bz airbagů
inteligentní asistenti ne, ani ABS
head up display ne
střešní nosiče ne
tažné zařízení ne

Cena a servis
záruka auto let / km 2 roky bez omezení
záruka baterie let / km 4 roky
servisní intervaly let / km
základní cena v Kč od 479 900 18 460 EUR

ZhiDou D2S


