Stejně individuální jako váš
každodenní pracovní život.

Lehká užitková vozidla s e-pohonem.
MAXUS Motors
Mateřskou společností společnosti MAXUS Motors je
SAIC Motor (Shanghai Automobile Industry Corporation). SAIC Motor je sedmým největším výrobcem automobilů na světě a byla první automobilovou skupinou v
Číně, jejíž roční odbyt přesáhl 7 milionů jednotek. Jako
specialista na elektromobily zaujímá MAXUS Motors
vedoucí postavení v jednom z nejdynamičtějších
segmentů. Ekologické normy jsou stále přísnější, zejména v městských centrech, kde je největší poptávka po
řešeních mobility na krátkou vzdálenost. MAXUS Motors
má odpověď. Ne zítra, ale teď.

Městská mobilita
šetrná k životnímu prostředí.
MAXUS
Cílem společnosti MAXUS je zavést elektromobilitu s lehkými
užitkovými vozidly také v odvětví dopravy a logistiky a učinit tak
dodavatelský řetězec šetrnější k životnímu prostředí – zejména ve
velkých městech a aglomeracích.
VOZIDLA
S kompaktním vozem MAXUS eDELIVER 3 a velkým vozem
MAXUS eDELIVER 9, které jsou k dispozici v různých verzích, má
MAXUS na trhu ucelenou řadu elektrických dodávek.
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Nekompromisně současný.
A 100 % elektrický.
MAXUS eDELIVER 3 není obyčejná dodávka.
MAXUS eDELIVER 3 je 100% elektrický, kompaktní
a obratný, takže je ideální pro městský provoz a
krátké vzdálenosti.
Přesvědčí vás svým moderním a osobitým designem.
Nezaměnitelná přední část a dynamické boční linie
podtrhují agilní a kompaktní charakter vozu MAXUS
eDELIVER 3.
JAKOU BARVU BYSTE SI PŘÁLI?
MAXUS eDELIVER 3 je standardně k dispozici v bílé
barvě. Za příplatek je k dispozici šedá metalíza a
černá metalíza.

KLÍČOVÁ DATA

• Kapacita baterie 53 kWh
• Dojezd až 240 km (podle WLTP)
• Až 990 kg užitečné zatížení

Nově deﬁnovaný prostor.
Vyberte si své provedení:
L1 nebo L2.
MAXUS eDELIVER 3 je k dispozici ve dvou délkách. Nákladový prostor
kompaktní verze L1 nabízí 4,8 m3 při délce 218 cm. Dlouhá verze L2
nabízí delší rozvor a nákladový prostor o délce 277 cm a 6,3 m3.
ZVOLTE OBJEM NÁKLADU
Kompaktní verzi L1 doporučujeme všem, kteří potřebují obratné vozidlo
a přepravní kapacitu na co nejmenší ploše. Prodloužená verze L2 nabízí
nejen více nákladového prostoru, ale také zvyšuje užitečné zatížení až na
990 kg, což je v této třídě jedinečné.
VYSOKÁ NOSNOST
Do nákladového prostoru se vejdou až tři europalety. Podlaha a stěny
nákladového prostoru jsou obloženy a jsou tak dobře chráněny proti
poškození při přepravě.

OBLOŽENÍ V
NÁKLADOVÉM
PROSTORU
MAX. 180 STUPŇŮ
OTEVŘENÍ
BOČNÍ STĚNA
PROTISKLUZOVÁ
PODLAHA NÁKLADNÍHO
PROSTORU
PARKOVACÍ
SENZORY

ZADNÍ DVEŘE
RŮZNĚ ŠIROKÉ,
PRO SNADNĚJŠÍ
NAKLÁDÁNÍ
A VYKLÁDÁNÍ
NÁKLADOVÝ
PROSTOR
PŘIZPŮSOBENÝ
AŽ NA TŘI
EUROPALETY
NÍZKÁ
NÁKLADOVÁ
HRANA
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JÍZDNÍ KOMFORT.

INTERIÉROVÝ PROSTOR

Promyšlená ergonomie,
Informace a konektivita.

MAXUS eDELIVER 3 boduje svou ergonomií.
Přehledná palubní deska s pohodlně přístupnými
ovládacími prvky vám umožní soustředit veškerou
pozornost na cestu. Připojte svůj chytrý telefon k
7palcovému dotykovému displeji standardního
audiosystému díky Apple CarPlayTM a Android
AutoTM - pro maximální konektivitu.
PŘÍSTROJOVÁ DESKA
Atraktivně navržený přístrojový panel vozíku
MAXUS eDELIVER 3 vám na první pohled poskytne
všechny potřebné informace. Na přehledném
displeji vedle rychloměru zobrazuje palubní počítač
všechny důležité údaje.
ERGONOMIE A POHODLÍ
Vnitřní prostor zařízení MAXUS eDELIVER 3 je navržen s ohledem na ergonomii. Pohodlná, ergonomicky tvarovaná a nastavitelná sedadla vám poskytnou
vynikající komfort sezení. Přehledná přístrojová
deska a snadno přístupné ovládací prvky vám zajistí,
že se budete moci plně soustředit na řízení.
INFORMACE A KONEKTIVITA
Atraktivní displej přístroje MAXUS eDELIVER 3
poskytuje všechny potřebné informace. Monochromatický displej palubního počítače s centrálními
informacemi o vozidle je umístěn přímo v zorném
poli řidiče. Infotainment se ovláda prostřednictvím
7palcového dotykového displeje na středové konzoli. Pokud je k vozidlu připojen váš chytrý telefon,
můžete prostřednictvím dotykového displeje přistupovat také k hudebním a telefonním funkcím.

BEZPEČNOST JÍZDY

Zabezpečení
jde jako první.

MAXUS eDELIVER 3 je standardně vybaven komplexním balíčkem aktivní bezpečnosti. Součástí
výbavy je ESP a mnoho dalších bezpečnostních
systémů.
ELEKTRONICKÝ STABILIZAČNÍ PROGRAM (ESP)
Systém ESP sleduje a kontroluje stabilitu vozu
MAXUS eDELIVER 3, abyste neztratili kontrolu nad
vozem při náhlém odbočování, zatáčení nebo v
obtížných situacích.
ROZLOŽENÍ BRZDNÉ SÍLY (EBD)
Systém EBD (Electronic Brakeforce Distribution)
zajišťuje správné rozdělení brzdné síly na jednotlivé
nápravy, a to i v nouzových situacích, v závislosti na
hmotnosti nákladu v zavazadlovém prostoru.
PŘIPRAVENI NA NEPŘEDVÍDATELNÉ UDÁLOSTI
Stabilní karoserie vozu MAXUS eDELIVER 3 je vyrobena z nerezové oceli a hliníku. Konstrukce absorbuje sílu uvolněnou při nárazu a působí proti deformaci. Kromě toho byl MAXUS eDELIVER 3 od počátku
navržen jako čistě elektrické vozidlo. To umožnilo
bezpečnou integraci baterie do podvozku. Balíček
pasivní bezpečnosti doplňují airbagy řidiče a spolujezdce.

AUTOMATICKÝ ELEKTRICKÝ
MAXUS eDELIVER 3 splňuje sen o elektrické
dodávce. Přímá dodávka výkonu, spontánní a
okamžitý nástup výkonu elektromotoru a s tím
související nízká hladina hluku na palubě nikdy
nezklamou.
SÉRIOVÉ KOMPLETNÍ VYBAVENÍ
Interiér vozu MAXUS eDELIVER 3 zaujme pečlivým
zpracováním a kompletní standardní výbavou.
Klimatizace, napájení, připojení USB, dálkové ovládání na volantu: MAXUS eDELIVER 3 se ukazuje z té
nejlepší stránky.
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Působivý dojezd.
100% výkon. 0 % emisí.
MAXUS eDELIVER 3 je vybaven výkonným elektromotorem o výkonu 90 kW (122 k). Točivý moment 250 Nm
poskytuje vozu MAXUS eDELIVER 3 silnou akceleraci a
tažnou sílu. Ani stoupání nepřivedou e-transportér na
hranice jeho možností: až 25 % u dlouhé verze L2 a
dokonce 30 % u kompaktní verze L1 jsou působivé
hodnoty.
Maximální rychlost je omezena na 120 km/h s ohledem
na dojezd.

VÝKONNÝ
PRACOVNÍK
AŽ 990 KG
UŽITEČNÉ HMOTNOSTI

TAŽNÉ
ZATÍŽENÍ
AŽ 1090 KG

KAPACITA
BATERIE
53KWH

DOJEZD
AŽ 240KM
(PODLE WLTP)

REKUPERAČNÍ BRZDĚNÍ
MAXUS EDELIVER 3 MÁ DVA JÍZDNÍ
REŽIMY (NORMÁLNÍ A EKOLOGICKÝ)
A TŘI ÚROVNĚ REKUPERACE ENERGIE
(LEHKÁ, STŘEDNÍ A SILNÁ). VY SE
ROZHODNETE, JAK HOSPODÁRNĚ
CHCETE JET A KOLIK ENERGIE
CHCETE ZÍSKAT ZPĚT PŘI BRZDĚNÍ.

E-POHON

Za pouhých 45 minut
80% nabití.

až

240 km

maximální dojezd podle WLTP

MAXUS eDELIVER 3 je vybaven lithium-iontovou baterií nejnovější technologie. Společnost Maxus poskytuje na baterii záruku
až osm let.

Kapacita baterie
53 kWh
53 kWh

Verze

Užitečné zatížení

Kombinovaný
dojezd
(WLTP)

L1
L2

905 kg
990 kg

240 km
230 km

Nabíjecí zásuvka vozidla MAXUS eDELIVER 3 se nachází na
přední straně za logem MAXUS. Při pomalém nabíjení z wallboxu
s integrovanou nabíječkou o výkonu 7,2 kW netrvá nabíjení baterie o kapacitě 53 kWh déle než 8 hodin. S rychlonabíječkou se
doba nabíjení zkrátí na pouhých 45 minut (nabití na 80 %).
Moderní lithium-iontová baterie umožňuje minimálně 2 000 rychlonabíjecích cyklů.

ELEKTRICKÝ
POHON
122 PS / 250 NM

RYCHLÉ DOBÍJENÍ
NA RYCHLONABÍJECÍ
STANICI (DC)
80% ZA 45 MINUT

NABÍJENÍ Z
WALLBOXU
8 HODIN
(STŘÍDAVÝ PROUD)
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Vnější zpětné zrcátko s integrovaným zrcátkem mrtvého úhlu a kontrolkou
Přední nárazník, částečně lakovaný v barvě karoserie
Halogenové světlomety
Zadní křídlové dveře s úhlem otevření 180°
Sada na opravu pneumatik
Posuvné dveře na straně spolujezdce
Ocelová kola s okrasnými kryty
Denní LED světla
Alarm
Airbagy řidiče a spolujezdce
Asistent rozjezdu do kopce (HHC)
Elektronický stabilizační program (ESP)
Asistent nouzového brzdění (EBA)

KOMFORT

7palcový dotykový displej s audiosystémem DAB+ s připojením MP3,
Sada hands-free Bluetooth®, port USB a Apple CarPlayTM a QD Link
Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Zadní parkovací asistent
Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka
Elektricky ovládaná okna s funkcí automatického zavírání
Tempomat včetně omezovače
Výškově nastavitelný multifunkční volant
Manuální klimatizace
Zadní kamera
Vyhřívání sedadel
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

NABÍJENÍ

12V zásuvka v kabině řidiče
Sedadlo řidiče nastavitelné ve 4 směrech
Osvětlení nákladového prostoru
Protiskluzová syntetická podlahová krytina (v kabině řidiče i v nákladovém prostoru).
Obložení bočních stěn zavazadlového prostoru
Upevňovací oka v nákladovém prostoru

Nabíjecí kabel pro použití s wallboxem 6 m
Nouzová nabíječka 230 V/10 A pro použití se standardní zásuvkou 6 m

BARVA
VOZU

VNITŘNÍ
VYBAVENÍ

BEZPEČNOST

VNĚJŠÍ
VYBAVENÍ

VARIANTA VOZIDLA

Bílá
Stříbrná šedá (metalíza) s příplatkem
Černá (metalíza) s příplatkem

L1

53 kWh

L2

53 kWh

TECHNICKÉ ÚDAJE
VARIANTA VOZIDLA

(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kW/PS)
(Nm)
(km/h)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(m)
(m3)
(kw)
(min)
kWh
(kWh/100km)
(km)

L2

53 kWh

2.500
1.555
1.170
1.460
905
1.090
2
90/122
255
120
4.555×1.780×1.895
2.910
2.180
1.665
1.220
1.330
710
1.230
5,9
4,8
8/11
45
52,5
23,6
240

2.630
1.640
1.170
1.460
990
1.005
2
90/122
255
120
5.145×1.780×1.900
3.285
2.770
1.665
1.220
1.330
710
1.230
6,5
6,3
8/11
45
52,5
25,3
230

BARVA
VOZU

NABÍJENÍ

Max. celková hmotnost
Pohotovostní hmotnost
Max. zatížení přední nápravy
Max. zatížení zadní nápravy
Užitečné zatížení
Max. hmotnost bržděného přívěsu
Počet míst v kabině
Jmenovitý výkon / max. výkon
Jmenovitý točivý moment / max. točivý moment
Max. rychlost
Celková délka / šířka / výška
Rozvor
Délka nákladového prostoru
Šířka nákladového prostoru
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol
Výška nákladového prostoru
Šířka posuvných dveří
Výška posuvných dveří
Poloměr otáčení
Objem nákladového prostoru
Doba nabíjení AC 5-100 % h/ nabíjecí výkon kW
Doba nabíjení DC 20-80 %
Kapacita baterie
Normovaná kombinovaná spotřeba podle WLTP
Elektrický kombinovaný dojezd podle WLTP

L1

53 kWh
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USTANOVENÍ ZÁRUKY
•

Záruka na vozidlo 5 let nebo 100 000 km
(podle toho, co nastane dříve)

•

8 let záruky nebo 160 000 km
na lithium-iontové baterii

WWW.MAXUS-MOTORS.CZ

