
  

                                                                                                                                             

E Deliver 9 100 % električni kombi 

 

 

Veliko prostora 

Maxus eDeliver9 vam ponuja izredno lahko dostopen prostor za nalaganje, ki ni manjši od 9,7, 11 ali 12,5 m 3 in 

koristno nosilnost do 1350 kg, odvisno od izbrane baterije. Zahvaljujoč velikim drsnim vratom lahko normalno 

nakladate in razkladate, tudi v tesnih prostorih. 

Dve kolesni osnovi 

Izbirate lahko med dvema medosnima razdaljama: srednjo (L2H2) ali veliko (L3H2). Različica L2H2 vam ponuja 

nakladalni prostor 9,7 m 3 . Če se odločite za različico L3H2, imate tovorni prostor 11 m3. Poleg tega vam Maxus 

ponuja tudi konfiguracijo L3H3 z dvignjeno streho in največjo dovoljeno maso 4,05 tone (N2), za tovor 12,5 m 3 in 

tovor do 1350 kg. 

Tovorni prostor 

Nakladalni prostor eDeliver9 je dobro zaključen. Tla so popolnoma prekrita z drsnim materialom, stene pa so 

standardno dokončane do polovice. Zelo uporabna so zadnja vrata, ki se odpirajo do 270 stopinj. 

 

 

 



                                                                                                                                                 

 

 

 

Novi eDeliver9 je referenca v svojem razredu. Zmogljiv, prostoren in razkošen eDeliver9 je električni kombi, 
kakršnega  ni. Izberite med dvema medosnima razdaljama in tremi baterijami za rešitev, prilagojeno vašim 
potrebam. 
 
S nakladalno površino 9,7, 11 ali 12,5 m 3 in nosilnostjo do 1350 kg ima eDeliver9 dovolj prostora. Toda užitek v 
vožnji je tudi na visoki ravni. V eDeliver9 imate enako udobje kot v prostornem osebnem avtomobilu. 
 

 



 

 

 

 

 

Popolna standardna oprema 

Maxus eDeliver9 je zelo dobro opremljen. Sprednji in zadnji parkirni senzorji in klimatska naprava so 
standardni. Osupljiva je tudi posebej urejena notranjost. Razkošen karbonski videz armaturne plošče z visokim 
sijajem resnično pritegne pozornost. 
Razkošno in udobno 

Maxus eDeliver9 ponuja udobje sedenja prostornega, razkošnega osebnega avtomobila. Trije sedeži s prostornimi, 
popolnoma oblikovanimi sedeži in po višini nastavljivimi varnostnimi pasovi zagotavljajo vso podporo in udobje, tudi 

za daljša potovanja. Voznikov sedež je močno nastavljiv in ima nastavljiv naslon za roke. 

 



 

 
Zmogljiv električni motor 
Elektromotor eDeliver9 zagotavlja 204 KM in največji navor najmanj 310 Nm. To zagotavlja izjemno zmogljivost tudi 
pri velikih obremenitvah. 
 
Izbira treh baterijskih paketov 
EDeliver9 je na voljo s tremi različnimi baterijami (52, 72 ali 89 kWh). Vaša izbira določa tudi vozni doseg in koristni 
tovor. Če se odločite za različico L2H2 z baterijo 52 kWh, boste imeli uporabno nosilnost 1.200 kg. Če se odločite za 
različico L3H2 z baterijo 89 kWh, lahko računate na vozni domet 296 km (WLTP). 
 

 

 

80% zmogljivosti po pol ure polnjenja 

S standardnim polnilnikom za izmenični tok na tipični polnilni postaji  traja poln cikel polnjenja le od 5 do 7,5 ure, 

odvisno od izbrane baterije. S hitrim polnilnikom je še hitrejši in priročnejši. S tem lahko v manj kot 10 minutah 

'natočite gorivo' že 100 km dodatnega dosega. Po pol ure je na voljo 80% kapacitete baterije. 

Največja rekuperacija energije 

Z zaporednim aktiviranjem prestavne ročice lahko med upočasnjevanjem izbirate med tremi stopnjami rekuperacije 

energije.  

Velika vlečna sposobnost 

Odlična zmogljivost pogonskega sklopa daje eDeliver9 največjo vlečno moč do 1500 kg, edinstveno v svojem 

razredu. To pomeni, da lahko z eDeliver9 vlečete veliko prikolico z zavorami. 

 



 

 

 

Mere in dimenzije MAXUS eDeliver 9 

 
Zunanje mere 

L2H2 
52 kWh 

L3H2 
72 kWh 

L3H2 
89 kWh 

L3H3 
89 kWh 

Dolžina 5.546 mm 5.940 mm 5.940 mm 5.940 mm 

Širina 2.062 mm 2.062 mm 2.062 mm 2.062 mm 

Višina 2.525 mm 2.525 mm 2.525 mm 2.765 mm 

Medosna razdalja 3.366 mm 3.760 mm 3.760 mm 3.760 mm 

Širina stranskih vrat 1.269 mm 1.269 mm 1.269 mm 1.269 mm 

Višina stranskih vrat 1.570 mm 1.570 mm 1.570 mm 1.570 mm 

Obračalni krog 6,7 m 7,4 m 7,4 m 7,4 m 

Notranje mere     

Prostornina tovornega prostora 9,7 m3 11 m3 11 m3 12,5 m3 

Dolžina tovornega prostora 3.019 mm 3.413 mm 3.413 mm 3.413 mm 

Širina tovornega prostora 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm 

Širina tovornega prostora med kolesnimi loki 1.366 mm 1.366 mm 1.366 mm 1.366 mm 

Največja višina nakladalnega prostora 1.792 mm 1.792 mm 1.792 mm 2.012 mm 

Število sedežev 3 3 3 3 

Največja dovoljena masa 3500 kg 3500 kg 3500 kg 4.050 kg 

Teža praznega vozila 2.300 kg 2520 kg 2.640 kg 2.700 kg 

Nosilnost 1.200 kg 980 kg 860 kg 1.350 kg 

Doseg WLTP 186 km 236 km  296 km 275 km 

Največja obremenitev prednje osi 1.900 kg 1.900 kg 1.900 kg 2.300 kg 

Cena z DDV v EUR 65.800,00  82.900,00  91.200,00 93.300,00 

• V ceni ni upoštevana subvencija EKO sklada v višini3.500,00 EUR 
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