ZD D2S
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I WYPOSAŻENIE

OGÓLNE
Wymiary (dł. x szer. x wys.)

2811 mm x 1540 mm (bez lusterek) x 1555 mm

Rozstaw osi

1765 mm

Maksymalna prędkość

≤85 km/h

Zdolność pokonywania wzniesień

≤20%

Zasięg NDEC

≤2571’2

Realny zasięg

≤2001’2

Promień skrętu

4m

UKŁAD NAPĘDOWY I AKUMULATOR

Zespół napędowy

silnik synchroniczny z magnesami trwałymi
(PMSM)
napęd na przednią oś
moc znamionowa
15 kW (20 KM)
moc szczytowa
30 kW (41 KM)

Maksymalny moment obrotowy
Moduł akumulatora

●

90 Nm
Li (NiCoMn) O2
144 V/120 AH (18 kWh)

Odzysk energii przy hamowaniu (hamowanie rekuperacyjne)

●

Pokładowa ładowarka o mocy maksymalnej 3,7 kW

●

Czas ładowania
System monitorowania temperatury
baterii
Gniazdo ładowania
1

●

4/ 11 h3
●
Type 2 (Mennekes) – standard europejski

rzeczywisty zasięg zależy od zmiennych czynników, takich jak: warunki pogodowe, styl jazdy, ukształtowanie terenu, natężenie
ruchu oraz temperatura otoczenia
2
podczas pierwszych pięciu pełnych cykli ładowania/rozładowania akumulatora lub do 1000 km przebiegu, rzeczywisty zasięg
może być niższy od katalogowego
3
czas ładowania 4 godziny dotyczy ładowania od 20 do 80 % z użyciem ładowarki o mocy 3,7 kW. Czas ładowania 11 godzin
dotyczy ładowania od 0 do 100% przy ładowaniu z gniazdka 230 V. Czas ładowania zależny jest od stabilności parametrów prądu

Parametry ładowania

AC 230 V / 16 A / 3,7 kW

PODWOZIE I UKŁAD KIEROWNICZY
Układ kierowniczy

Zawieszenie

elektroniczne wspomaganie kierownicy (EPS)
elektroniczna blokada układu kierowniczego
(ESCL)
przednie
McPherson
tylne

zależne

przód/ tył
Układ hamulcowy

●
●
●
●
tarczowe

Rodzaj

hydrauliczny dwuobwodowy

hamowanie rekuperacyjne

●
ze stopów lekkich (aluminium)

Felgi

przód: 145/60 R13 (opony wielosezonowe)

Ogumienie

tył: 155/50 R14 (opony wielosezonowe)

WYPOSAŻENIE
System ogrzewania/ wentylacji

ogrzewanie PTC, automatyczna klimatyzacja

Tylne czujniki parkowania

●

Szerokokątna kamera cofania

●

Bezkluczykowy system uruchamiania "Start/Stop"

●

Wskaźnik chwilowego zużycia lub odzysku energii

●

Regulacja kolumny kierowniczej

●

Gniazdo 12 V

●

Elektrycznie podnoszone szyby kierowcy oraz pasażera

●

Podgrzewanie tylnej szyby

●

Odmrażanie przedniej szyby

●

Elektryczna regulacja lusterek zewnętrznych

●

Lusterka zewnętrzne składane

Tak

Skórzana kierownica (skóra ekologiczna)

Tak

Skórzana tapicerka (skóra ekologiczna)

Tak

BEZPIECZEŃSTWO I DOSTĘP
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa

●

Poduszka powietrzna kierowcy
ABS

○
○

Immobilizer

●

Alarm przekroczenia zadanej prędkości jazdy

●

Alarm otwartych drzwi

●

Centralny zamek sterowany pilotem

●

Otwieranie klapy bagażnika pilotem

●

Otwieranie szyb pilotem

●

Dodatkowy kluczyk mechaniczny (otwieranie i uruchamianie awaryjne)

●

Drugi pilot w zestawie

●

MULTIMEDIA
System multimedialny
Główny zestaw wskaźników
Nagłośnienie

9” ekran LCD oraz system operacyjny Android 30 GB HDD, 2 Ghz CPU
4,5” ekran LCD
radio FM + equalizer, zestaw czterech głośników (2x25 W + 2x15 W)

Interfejs w języku polskim

●

Nawigacja GPS

●

Odtwarzacz multimediów
Zestaw głośnomówiący Bluetooth

USB, SD, AUX
●

Connectivity
Kierownica wielofunkcyjna

WiFi, gniazdo kart SIM
●

OŚWIETLENIE
Światła do jazdy dziennej w technologii LED

●

Tylne światła LED

●

Funkcja odprowadzania światłami do domu „Follow me home”

●

Przednie światła przeciwmgielne

●

Tylne światła przeciwmgielne

●

Trzecie światło stopu

●

AKCESORIA
Przewód do ładowania z gniazda 230 V

●

Kompresor 12 V

●

Pokrowiec na akcesoria

●

uwagi: ● dostępne w standardzie, ○ wyposażenie opcjonalne, ─ brak

