
Parametry elektromobilu
parametr jednotky

FUN faktor 7
ECO faktor 7
Dynamika vyráběn v Michiganu, USA, závod General Motors, představen v Paříži 2016

maximální výkon kW / koní 150 / 204 prodáván v Norsku, Německu, Holandsku a Švýcarsku
maximální kroutící moment Nm 360
motor(y)
hnaná náprava přední
zrychlení 0-100 km/h s 7,3 0-50 za 3,2s, 80-120 za 4,5 s
maximální rychlost km/h 150
pohot. hmotnost bez řidiče kg 1591
kilogramový výkon W/kg 94

Dojezd a nabíjení
dojezd reálný* / WLTP km 345 / 380 dojezd 240 km v zimě dálnice až 520 km  na jaře město
spotřeba reálná* / WLTP kWh/100 km 16,8 / 15,3
volitelná rekuperace brzdné síly ano 2 stupně, plus pádlo
kapacita baterie nominální kWh 60 288 li-ion článků NMC 622 LG Chem, 10 modulů, celkem 430 kg
kapacita baterie využitelná kWh 57 131 Wh / kg
aktivní řízení teploty baterie ano, kapalinou chlazená baterie
AC nabíjení doma kW max. 7,4 1 fáze, až 32 A, plné dobití za 9 hod
DC dobíjení na cestách kW max. 46 CCS port, 80% baterie za 70 minut dobíjení
časovač a limit nabíjení obojí

Praktičnost praktické, prostorné menší MPV
bezklíčkové odemykání a startování ano
snadnost nastupování vpředu a vzadu velice ergonomické
bederní a loketní opěrka ano, ano
elektricky ovládaná sedadla ne v testovaném voze
vyhřívání sedadel i volantu ano, ano
tepelné čerpadlo k vytápění ne
výhled z vozu soldiní do všech stran
parkovací senzory, kamera ano, ano, parkovací asistent
zadní sedadla - prostor a polohování vyhřívaná vyšší posed, místa úměrně třídě, průměrný komfort
baby friendly - autosedačky ano, vejdou se tam až tři vzadu
objem kufru a přístupnost L 381
střešní nosiče nosnost kg ano, 50 kg
tažné zařízení nosnost kg nelze
elektomobil použitelný na cesty Evropou ano

Technologie
head up display ne
kaplička- uspořádání přehledá, digitální,
infotainment a jeho intuitivnost srozumitelný, plně lokalizovaný (!)
over-the-air aktualizace ?
konektivita Apple CarPlay, Android Auto, 4xUSB
sound systém Bose
mobilní aplikace MyOpel mobilní aplikace
adaptivní tempomat ne
asistenti řidiče aktivní protikolizní brždění čtení značek, lane assist, lane change alert, mrtvý úhel

Design a bezpečnost
design exteriér praktické, kompaktní MPV kapota, a všechny dveře z hliníku, zbytek vysoko pevnostní ocel
design a ergonomie interiéru funkční , vkusný,
dílenské zpracování solidní
tichost výborná
LED světla ano, vpředu i vzadu automatická dálková světla
barvy
délka cm 416
šířka bez / se zrcátky cm 177
výška cm 159
rozvor cm 260
světlá výška cm
kola / pneu 215 / 50 / R17
podvozek
počet airbagů 6
aktivní protikolizní systémy ano
Euro NCAP /  NHTSA hodnocení 4 *  

Hodnota a servis
nejbližší servis? v Německu
záruka celková let / km 3  / 60 000
záruka baterie let / km 8 / 160 000
servisní intervaly let / km 1 / 30 000
základní cena v Kč od 25 000 EUR + DPH

Tátův faktor (všestranné 1. auto v rodině) 6
*zdroj: https://ev-database.org/car/1051/Opel-Ampera-e

Opel Ampera-e / Chevrolet Bolt (2019)


