
5 let garancije za vozilo ali 100.000 km
(kar je doseženo prej)

8 let garancije ali 160.000 km
na litij-ionsko baterijo

Veljajo trenutno veljavni garancijski pogoji družbe 
Maxus. 

GARANCIJSKI POGOJI 

PLAN-NET SOLAR d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb brez 
predhodnega obvestila. Predstavljene informacije ustrezajo podatkom, ki 
so veljali v času oddaje v tisk. Pridržujemo si pravico do tipkarskih napak, 
zmot in sprememb. Slike so simbolične. (Stanje 07/2021) 

PLAN-NET SOLAR d.o.o.
Kamnik pod Krimom 8B
1352 Preserje

www.maxus-ev.si

Tel. centrala +386 1 363 31 31
Tel. prodaja +386 1 363 34 69
E-pošta ev@plan-net-solar.si
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Prilagojen vašemu delovnemu ritmu



Matično podjetje družbe MAXUS Motors je SAIC Motor (Shanghai Automobile Industry 
Corporation). SAIC Motor je sedmi največji proizvajalec avtomobilov na svetu in prvo 
avtomobilsko podjetje na Kitajskem, katerega letna prodaja je presegla 7 milijonov enot. Kot 
specialist za električna vozila prevzema MAXUS Motors  vodilno vlogo v enem od najbolj 
dinamičnih segmentov. Okoljski standardi se zaostrujejo, zlasti v mestnih središčih, kjer 
so rešitve za lokalno mobilnost še posebej iskane. MAXUS Motors ima odgovor. Ne jutri, 
ampak zdaj. 

Lahka gospodarska vozila z električnim pogonom. 
MAXUS Motors 

BLAGOVNA ZNAMKA 

MAXUS Motors Austria
Podjetje skupine DENZEL. 

Asia Car Import Austria GmbH je od leta 2021 uvoznik 
vozil MAXUS za avstrijski trg.  

MAXUS
Cilj družbe MAXUS je uvesti električno mobilnost z lahkimi gospodarskimi 
vozili tudi v prometnem in logističnem sektorju ter tako poskrbeti za okolju 
prijaznejšo dobavno verigo - zlasti v velikih mestih in gosto naseljenih 
regijah.

VOZILA
S kompaktnim vozilom MAXUS eDELIVER 3 in velikim vozilom MAXUS 
eDELIVER 9, ki sta na voljo v različnih različicah, razpolaga MAXUS z 
obsežno linijo električnih dostavnih vozil.  

PROIZVAJALEC LETA 
NA PODROČJU 

ELEKTRIČNIH VOZIL 

VELIKA BRITANIJA 

PROIZVAJALEC LETA ZA 
LAHKA 

GOSPODARSKA VOZILA 

VELIKA BRITANIJA 

OKOLJU NAJBOLJ PRIJAZNO 
GOSPODARSKO 
VOZILOLETA 

IRSKA 

Okolju prijazno zasnovana
urbana mobilnost. 

VIZIJA 
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MAXUS eDELIVER 3 je opremljen z zmogljivim elektromotorjem z močjo 90 kW (122 KM). 
Navor 250 Nm omogoča MAXUS eDELIVER 3 močno pospeševanje in vlečno moč. Izjemna 
zmogljivost električnega kombija tudi na klancu: do 25 % pri dolgi različici L2 in celo 30 % 
pri kompaktni različici L1, kar so impresivne vrednosti.

Največja hitrost je zaradi večjega dosega omejena na 120 km/h. 

PRAVI GARAČ 
NOSILNOST DO 

990 KG  

VLEČNA NOSILNOST 
DO 1.090 KG 

(PRAZNO VOZILO) 

VELIKOST BATERIJE 
53 KWH 

DOSEG 
DO 240 KM 

(PO WLTP) 

Impresiven doseg. 
100% zmogljivost. 0% emisij. 

TEHNOLOGIJA 

V samo 45 minutah 
80% napolnjeno. 

E-POGON 

ELEKTRIČNI POGON 
122 KM / 250 NM 

POLNJENJE PREK 
STENSKE VTIČNICE 

8 UR (IZMENIČNI TOK) 

HITRO POLNJENJE 
POLNJENJE V HITRI 

POLNILNICI (ENOSMERNI 
TOK) 80% V 45 MINUTAH 

REKUPERACIJSKO ZAVIRANJE
MAXUS EDELIVER 3 IMA DVA NAČINA VOŽNJE (NORMAL IN ECO) IN TRI STOPNJE REKUPERACIJE 
ENERGIJE (LAHKA, SREDNJA IN MOČNA). SAMI SE ODLOČITE, KAKO VARČNO ŽELITE VOZITI IN 
KOLIKO ENERGIJE ŽELITE POVRNITI PRI ZAVIRANJU. 

MAXUS eDELIVER 3 je opremljen z litij-ionsko baterijo najnovejše tehnologije, ki jo je 
mogoče polniti skoraj neomejeno dolgo. Maxus nudi na baterijo do osem let garancije. 

Polnilna vtičnica se pri MAXUS eDELIVER 3 nahaja na sprednji strani za logotipom 
MAXUS.  Pri počasnem polnjenju prek stenske vtičnice z vgrajenim 7,2 kW polnilnikom 
polnjenje 53 kWh baterije ne traja dlje kot 8 ur. S hitrim polnilnikom se čas polnjenja 
skrajša na 45 minut (polnjenje do 80 %).  Sodobna litij-ionska baterija omogoča do 2000 
ciklov hitrega polnjenja. 

Kapaciteta baterije

53 kWh 240 km 

53 kWh 230 km 
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do 240 km 
največji doseg po WLTP 

905 kg

990 kg

L1

L2

Različica Nosilnost Doseg komb. (WLTP)



DO 6,3 m3 

TOVORNEGA PROSTORA 

DO 990 kg 
NOSILNOSTI 

MAXUS eDELIVER 3 je na voljo v dveh dolžinah. Tovorni prostor kompaktne različice 
L1 ima pri dolžini 218 cm prostornino 4,8m3. Dolga različica L2 ima daljšo medosno 
razdaljo in 277 cm dolg tovorni prostor s prostornino 6,3m3.

IZBERITE SVOJO TOVORNO PROSTORNINO
Kompaktno različico L1 je priporočamo vsem, ki potrebujejo okretno vozilo in zmogljivosti 
prevoza na najmanjši možni površini. Dolga različica L2 ne ponuja le več prostora za 
tovor, tudi doklad se poveča na do 990 kg, kar je edinstveno v tem razredu.

VELIKA NOSILNOST
V tovorni prostor lahko namestite do tri Euro palete. Tla in stene tovornega prostora 
so obložene in tako dobro zaščitene pred poškodbami pri prevozu. 

NAJV. 180-STOPINJSKI 
KOT ODPIRANJA 

PROTIZDRSNA TLA 
TOVORNEGA 
PROSTORA 

NIZEK 
NAKLADALNI 

ROB 

PARKIRNI 
SENZORJI 

NAKLADALNI 
PROSTOR, PRILAGOJEN 
ZA EURO PALETE 

ZADNJA VRATA 
RAZLIČNIH ŠIRIN 
ZA ENOSTAVNEJŠE 
NAKLADANJE IN 
RAZKLADANJE 

OBLOGE STRANSKIH 
STEN V

NAKLADALNEM 
PROSTORU 
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Nova opredelitev prostora.
Izberite svojo izvedbo: 
L1 ali L2. 

FUNKCIONALNOST 

NAJV. 180 STOPINJSKI
KOT ODPIRANJA

PROTIZDRSNA TLA 
TOVORNEGA PROSTORA

NIZEK 
NAKLADNI ROB

PARKIRNI
SENZORJI

NAKLADNI PROS-
TOR, PRILAGIJE ZA 
EURO PALETE

ZADNJA VRATA RAZLIČNIH 
ŠIRIN ZA ENOSTAVNEJŠE 
NAKLADANJE
IN RAZKLADANJE

OBLOGE STRANSKIH 
STEN V

NAKLADNEM 
PROSTORU



UDOBJE VOŽNJE.

MAXUS eDELIVER 3 prepriča s svojo ergonomijo. Pregledna armaturna plošča z lahko 
dostopnimi upravljalnimi elementi poskrbi za to, da se lahko osredotočite na vožnjo. 
Povežite svoj pametni telefon s 7-palčnim zaslonom na dotik standardnega avdio sistema 
in poskrbite za vrhunsko povezljivost, ki jo omogočata Apple CarPlayTM in Android AutoTM.

ARMATURNA PLOŠČA 
Privlačno oblikovani kombinirani instrument v MAXUS eDELIVER 3 vam v trenutku 
priskrbi vse potrebne informacije. Vgrajeni računalnik na preglednem zaslonu poleg 
merilnika hitrosti prikazuje vse pomembne podatke.

ERGONOMIJA IN UDOBJE
Pri oblikovanju notranjosti MAXUSeDELIVER3 smo se posvetili tudi ergonomiji. Udobni, 
ergonomsko oblikovani in nastavljivi sedeži zagotavljajo odlično udobje sedenja. 
Pregledna instrumentna plošča in lahko dostopni upravljalni elementi zagotavljajo, da 
se lahko popolnoma osredotočite na vožnjo.

INFORMACIJE IN POVEZLJIVOST
Na privlačnem zaslonu MAXUS eDELIVER 3 so na voljo vse potrebne informacije. 
Neposredno v voznikovem vidnem polju se nahaja monokromatski zaslon vgrajenega 
računalnika z osrednjimi informacijami o vozilu. Funkcije navigacije in infotainment 
sistema lahko upravljate prek 7-palčnega zaslona na dotik na sredinski konzoli. Če je 
vaš pametni telefon povezan z vozilom, lahko prek zaslona na dotik med drugim 
dostopate tudi do glasbe in telefona.

SAMODEJNO ELEKTRIČNO VOZILO
MAXUS eDELIVER 3 uresničuje sanje o električnem kombiju. Neposreden dovod energije, 
spontan in takojšen razvoj moči električnega motorja ter s tem povezana nizka raven 
hrupa v vozilu vas ne morejo pustiti ravnodušnih.

BOGATA SERIJSKA OPREMA
Notranjost vozila MAXUS eDELIVER 3 navdušuje s skrbno izdelavo in bogato serijsko 
opremo. Klimatska naprava, napajanje, priključek USB, daljinski upravljalnik na volanu: 
MAXUS eDELIVER 3 se ponaša z najboljšo serijsko opremo. 

MAXUS eDELIVER 3 je serijsko opremljen z obsežnim paketom aktivne varnosti. Oprema 
vključuje ESP in številne druge varnostne sisteme.

PROGRAM ZA ELEKTRONSKO STABILNOST (ESP) 
ESP spremlja in nadzoruje stabilnost vozila MAXUS eDELIVER 3 tako, da ne izgubite 
nadzora pri nenadnem zaviranju, pri zavijanju ali v težavnih situacijah. 

PORAZDELITEV ZAVORNE SILE (EBD)
EBD (elektronska porazdelitev zavorne sile) zagotavlja pravilno zavorno silo in porazdelitev 
na različne osi, tudi v sili, odvisno od teže tovora v prtljažnem prostoru. 

PRIPRAVLJENI NA NEPREDVIDLJIVE DOGODKE
Robustno ohišje naprave MAXUS eDELIVER 3 je izdelano iz nerjavečega jekla in 
aluminija. Konstrukcija absorbira silo, ki se sprosti ob trku, in preprečuje deformacije. 
Poleg tega je bilo vozilo MAXUS eDELIVER 3 že od samega začetka zasnovano kot 
izključno električno vozilo. To je omogočilo varno vgradnjo baterije v ohišje. Paket 
pasivne varnosti dopolnjujeta zračni blazini za voznika in sovoznika. 

Dobro premišljena ergonomija,
informacije in povezljivost. 

NOTRANJOST 

Varnost, 
ki napreduje. 

VARNOST VOŽNJE 
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RAZLIČICA VOZILA L1 L2 
53 kWh 53 kWh 

Zunanje ogledalo z vgrajenim ogledalom za mrtvi kot in utripajočo lučjo 
Sprednji odbijač, delno pobarvan v barvi karoserije 
Halogenski žarometi 
Zadnja krilna vrata s kotom odpiranja 180° 
Komplet za popravilo pnevmatik 
Drsna vrata na sovoznikovi strani 
Jeklena platišča z okrasnim pokrovom 
Dnevne luči 

Alarmni sistem 
Zračni blazini za voznika in sovoznika 
Pomoč pri speljevanju v klanec (HHC) 
Elektronski stabilizacijski program (ESP) 
Pomoč pri zaviranju v sili (EBA) 

12V vtičnica v voznikovi kabini 
Voznikov sedež s 4-kratno nastavitvijo 
Osvetlitev tovornega prostora 
Protizdrsna sintetična talna obloga (v voznikovi kabini in v tovornem prostoru) 

Obloge stranskih sten v tovornem prostoru 
Ušesca za pritrditev v tovornem prostoru 

7-palčni zaslon na dotik z avdio sistemom DAB+ z MP3 priključkom, sistemom 
prostoročnega upravljanja Bluetooth®, povezavo USB ter Apple CarPlayTM in QD Link 
Ogrevana zunanja ogledala 
Pomoč pri parkiranju zadaj 
Električno nastavljivi zunanji ogledali 
Električno pomična okna s funkcijo samodejnega zapiranja 
Tempomat z omejevalnikom 
Po višini nastavljiv večfunkcijski volan 
Ročna klimatska naprava 
Kamera za vzvratno vožnjo 
Ogrevanje sedežev 
Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem 

Polnilni kabel za stensko vtičnico dolžine 6 m 
Zasilni polnilnik 230 V/10 A za uporabo s standardno vtičnico 6 m 

Bela 
Srebrno siva (kovinska)
Črna (kovinska)
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TEHNIČNI PODATKI 

serijsko z doplačilom - ni na voljo 
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RAZLIČICA VOZILA 
L1 L2 

53 kWh 53 kWh 

Najv. skupna teža (kg) 2.500 2.630 
Teža praznega vozila (kg) 1.555 1.640 
Najv. osna obremenitev spredaj (kg) 1.170 1.170 
Najv. osna obremenitev zadaj (kg) 1.460 1.460 
Nosilnost (kg) 905 990 
Najv. priklopna obremenitev pri zaviranju (kg) 1.090 1.005 
Sedeži 2 2 
Nazivna moč / najv. moč (kW/KM) 90/122 90/122 
Nazivni navor / najv. navor (Nm) 255 255 
Najv. hitrost (km/h) 120 120 
Skupna dolžina / širina / višina (mm) 4.555×1.780×1.895 5.145×1.780×1.900 
Medosna razdalja (mm) 2.910 3.285 
Dolžina tovornega prostora (mm) 2.180 2.770 
Širina tovornega prostora (mm) 1.665 1.665 
Širina tovornega prostora med blatniki (mm) 1.220 1.220 
Višina tovornega prostora (mm) 1.330 1.330 
Širina drsnih vrat (mm) 710 710 
Višina drsnih vrat (mm) 1.230 1.230 
Obračalni krog (m) 5,9 6,5 
Prostornina tovornega prostora (m3) 4,8 6,3 
Čas polnjenja AC 5-100 % h/MOČ (kW) 8/11 8/11 
Čas polnjenja DC 20-80 % (min) 45 45 
Kapaciteta baterije kWh 52,5 52,5 
Uravnotežena kombinirana poraba po WLTP (kWh/100 km) 23,6 25,3 
Električni kombinirani doseg po WLTP (km) 240 230 

TEHNIČNI PODATKI 

Nezavezujoče priporočene cene po ceniku in akcijske cene. Ponudba velja do razprodaje zalog. Velja do preklica. Aktualne ponudbe in akcije najdete na spletni strani maxus-motors.at ali poiščite nasvet pri vašem prodajalcu. Simboli. * 2.000 EUR bonusa e-mobilnost brez DDV ter 10.500 EUR subvencije Zveznega ministrstva 
za zaščito podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo, vse podrobnosti so na voljo na www.umweltfoerderung.at. Bonus za e-mobilnost velja za električna tovorna vozila s povsem električnim pogonom (BEV). Ugodnost se nanaša na znesek bonusa za e-mobilnost (delež proizvajalca + delež države). Za več 
informacij se obrnite na partnerja podjetja MAXUS. 
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