Z dodatnim prostorom.

GARANCIJSKI POGOJI
3 leta 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.

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

Tel. centrala
Tel. prodaja
E-pošta

+386 1 363 31 31
+386 1 363 34 69
ev@plan-net-solar.si

www.maxus-ev.si

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)
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VIZIJA

BLAGOVNA ZNAMKA

Lahka gospodarska vozila z električnim pogonom.
MAXUS Motors

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.

PROIZVAJALEC LETA NA
PODROČJU ELEKTRIČNIH
VOZIL
VELIKA BRITANIJA

Okolju prijazno zasnovana
urbana mobilnost.

OKOLJU NAJBOLJ PRIJAZNO
GOSPODARSKO
VOZILOLETA
IRSKA

PROIZVAJALEC LETA ZA
LAHKA
GOSPODARSKA VOZILA

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, ima MAXUS na trgu
obsežno linijo električnih dostavnih vozil.

VELIKA BRITANIJA

MAXUS Motors Austria
Podjetje skupine DENZEL.
Asia Car Import Austria GmbH je od leta 2021 uvoznik
vozil MAXUS za avstrijski trg.
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NOTRANJOST

Prostoren. Zmogljiv. Udoben.

100% električni pogon.

Novi MAXUS eDELIVER 9 postavlja nove standarde v svojem razredu. Kombi
združuje prepričljive vozne zmogljivosti in veliko prevozno zmogljivost.
MAXUS eDELIVER 9 je na voljo kot N1 v 3,5-tonskem razredu v dveh
dolžinah vozila (L2 in L3).
Zasnova vozila MAXUS eDELIVER 9 je že od samega začetka temeljila na
električnem pogonu. Osnova vozila MAXUS eDELIVER 9 je na primer lahka
platforma za električna vozila skupine SAIC Motor Group, ki zaradi majhne
teže omogoča večjo nosilnost.

FUNKCIONALNOST

Veliko prostora

OKVIRNI PODATKI

za vaš posel.

3 kapacitete baterije: 52 kWh, 72 kWh in 89 kWh
Doseg do 300 km (po WLTP)
Nosilnost do 1.200 kg in prostornina tovornega dela 11m3

11 m3
NAKLADALNA
PROSTORNINA

Glede na različico karoserije vam MAXUS eDELIVER 9 ponuja lahko dostopen tovorni
prostor s prostornino od 9,7m3 (L2H2) do 11m3 ( L3H2) in največjo nosilnostjo do 1.200
kg, odvisno od velikosti baterije.

DO 1.200 kg
NOSILNOSTI

Zaradi velikih zadnjih vrat s širokim kotom odpiranja je MAXUS eDELIVER 9 enostaven
za natovarjanje. Drsna stranska vrata na sovoznikovi strani so izjemno prostorna, saj
ponujajo 126,9 cm široko odprtino.
MEDOSNA RAZDALJA MAXUS eDELIVER 9 je na voljo z medosno razdaljo: 3.366 mm
(L2) in 3.760 mm (L3).
OPTIMALNO ZASNOVAN TOVORNI PROSTOR Tla tovornega prostora so obložena s
protizdrsnim materialom, stranice pa so obložene do polovice višine. Za pritrditev
tovora so na voljo številne pritrdilne točke za napenjalne trakove.

KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO
KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO

8 UŠESC ZA
8 UŠESC ZA JERMENE
NAPELJALNE
NAPENJALNE JERMENE

NAJV. 236 STOPINJSKI
NAJV.
KOT236-STOPINJSKI
ODPIRANJA
KOT ODPIRANJA

LED LUČ ZA
LED LUČI ZAVOŽNJO
VZVRATNO
VZVRATNO VOŽNJO

PRITRDILNE TOČKE
PRITRDILNE
TOČKE
ZA
ZAVAROVANJE
ZA ZAVAROVANJE
TOVORA
TOVORA

PROTIZDRSNA TLA
PROTIZDRSNA
TLA
TOVORNEGA
PROSTORA

TOVORNEGA PROSTORA

PARKIRNI
NIZEK
PARKIRNI
NIZEK ROB
SENZORJI
NAKLADALNI
SENZORJI NAKLADALNI ROB
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UDOBJE VOŽNJE.

UDOBJE VOŽNJE

VARNOST VOŽNJE

Delovno mesto,

Varnost,

MAXUS eDELIVER 9 je na voljo v eni različici opreme in ponuja vse: več opreme, več
udobja, več užitka v vožnji. MAXUS eDELIVER 9 je gospodarsko vozilo z udobjem
avtomobila.

LED OSVETLITEV

MAXUS eDELIVER 9 je serijsko opremljen z bogatim paketom aktivne varnosti. Paket
med drugim vključuje ESP in AEBS (sistem samodejnega zaviranja v sili), ki varujeta
voznika, sovoznika in druge udeležence v prometu. Poleg tega vozilo MAXUS eDELIVER
9 zagotavlja visoko raven pasivne varnosti z močno konstrukcijo karoserije in s šestimi
zračnimi blazinami.

KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO

Če na cesti zazna pešca ali drugo vozilo, sistem AEBS izklopi stopalko za plin in sproži
zaviranje v sili, da zmanjša posledice nesreče ali jo celo prepreči.

OGREVANI SEDEŽI

Ta sistem (LDW) nadzoruje označbe voznih pasov s kamero. Če zamenjate vozni pas, ne
da bi uporabili smernik, vas bo sistem na to opozoril z zvočnim signalom.

o katerem mnogi sanjajo.

Tako glavni žarometi kot notranja osvetlitev so za čim manjšo porabo energije
opremljeni z LED tehnologijo.

S parkirnimi senzorji spredaj in zadaj ter kamero za vzvratno vožnjo boste imeli pri
manevriranju popoln pregled

Trije udobni sedeži v voznikovi kabini so od različice L3H2 naprej serijsko ogrevani.

10-PALČNI ZASLON NA DOTIK

Svoj pametni telefon z Apple CarPlayTM ali Android AutoTM lahko serijsko povežete z
infotainment sistemom.

ZAGON IN ZAUSTAVITEV

Zahvaljujoč dostopu brez ključa z gumbom za zagon in zaustavitev vam je prihranjeno
dolgotrajno iskanje ključa v žepu - to zagotavlja dodatno udobje.

na najvišji ravni.

SISTEM SAMODEJNEGA ZAVIRANJA V SILI (AEBS)

OPOZORILO O MENJAVI VOZNEGA PASU (LDW)

ASISTENT ZA MENJAVO VOZNEGA PASU (LCA)

Če želite zamenjati vozni pas, medtem ko se drugo vozilo hitro približuje in je od vas
oddaljeno manj kot 70 metrov, vas sistem opozori z zvočnim signalom in opozorilnim
simbolom v zunanjem ogledalu.

VARNA KAROSERIJA

Karoserija vozila MAXUS eDELIVER 9 je izdelana iz ojačanega jekla, ki absorbira silo, ki
se sprosti ob trku, in tako zagotavlja najboljšo možno zaščito potnikov v vozilu.
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E-POGON

OBREMENITEV PRIKOLICE

300 km

1.500 kg na kljuki?

Hitro polnjenje

MAXUS eDELIVER 9 zaradi močnega vlečnega sistema in stabilne konstrukcije zagotavlja
priklopno obremenitev do 1.500 kg. To je najboljša vrednost pri električnih vozilih v tem razredu.

MAXUS eDELIVER 9 je opremljen z zmogljivim elektromotorjem z močjo 150 kW (204
KM) in največjim navorom 310 Nm. Na voljo so tri kapacitete baterije - odvisno od
različice:

za večjo prilagodljivost.

Ni problema!

Kapaciteta baterije
52 kWh
72 kWh
52 kWh
72 kWh
89 kWh

100 %

OBREMENITEV PRIKOLICE
1.500 KG PRI VSEH
RAZLIČICAH

Nosilnost

L2H2 (N1)
L2H2 (N1)
L3H2 (N1)
L3H2 (N1)
L3H3 (N1)

1.200 kg
1.040 kg
1.160 kg
980 kg
860 kg

največji doseg po WLTP

Doseg komb. (WLTP)
180 km
235 km
180 km
235 km
300 km

MAXUS eDELIVER 9 ima serijsko vgrajen polnilnik za trifazno polnjenje na izmenični tok z
močjo do 11 kW. Prazno baterijo lahko na 11 kW stenski vtičnici popolnoma napolnite
v 6 do 9 urah, odvisno od zmogljivosti - npr. pri polnjenju čez noč v prostorih podjetja.
Na hitri polnilnici z enosmernim tokom lahko baterijo napolnite do 80 % v približno 40
minutah. V približno 10 minutah polnjenja lahko napolnite dovolj energije za doseg
100 km.

PRIMEREN ZA VSAKODNEVNO
UPORABO

PRAVI GARAČ
VELIKA NOSILNOST IN
VELIK TOVORNI PROSTOR

Različica

do

3 VELIKOSTI BATERIJE
52, 72 IN 89 KWH

DOSEG
DO 300 KM (PO
WLTP)

ELEKTRIČNI POGON
204 KM / 310 NM

HITRO POLNJENJE
POLNJENJE V HITRI
POLNILNICI (ENOSMERNI
TOK) 80 % V 40 MINUTAH

POLNJENJE PREK STENSKE
VTIČNICE
11 KW TRIFAZNI OD 5 DO 100 % V
DO 9 URAH
(IZMENIČNI TOK)
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TEHNIČNI PODATKI
72 kWh

–

–

–

–

51,5 kWh

–

L3H2

72 kWh

88,55 kWh

–

–

–

–

–

RAZLIČICA VOZILA

51,5 kWh

L2H2

72 kWh

51,5 kWh

L3H2

L3H2

72 kWh

88,55 kWh

Najv. skupna teža

(kg)

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Teža praznega vozila

(kg)

2.300

2.460

2.340

2.520

2.640

Najv. osna obremenitev spredaj

(kg)

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

Najv. osna obremenitev zadaj

(kg)

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

Nosilnost

(kg)

1.200

1.040

1.160

980

860

Najv. priklopna obremenitev pri zaviranju / brez zaviranja

(kg)

1.500/750

1.500/750

1.500/750

1.500/750

1.500/750

Pogon na sprednja kolesa

Pogon na sprednja kolesa

Pogon na sprednja kolesa

Pogon na sprednja kolesa

Pogon na sprednja kolesa

3

3

3

3

3

(kW)

70/150

70/150

70/150

70/150

70/150

(Nm)

160/310

160/310

160/310

160/310

160/310

100

100

100

100

100

(s)

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

Skupna dolžina / širina / višina

(mm)

5.546×2.062×2.525

5.546×2.062×2.525

5.940×2.062×2.525

5.940×2.062×2.525

5.940×2.062×2.525

Medosna razdalja

(mm)

3.366

3.366

3.760

3.760

3.760

Dolžina tovornega prostora

(mm)

3.019

3.019

3.413

3.413

3.413

Širina tovornega prostora

(mm)

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Širina tovornega prostora med blatniki

(mm)

1.366

1.366

1.366

1.366

1.366

Višina tovornega prostora

(mm)

1.792

1.792

1.792

1.792

1.792

Vrsta pogona

Voznikova zračna blazina
Sovoznikova zračna blazina
Opozorilo za varnostni pas za voznika in sovoznika
Zračna blazina za glavo za voznika in sovoznika
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Prilagodljivo opozorilo o hitrosti
Samodejni nadzor razdalje (ACC)
Sistem samodejnega zaviranja v sili (AEBS)
Elektronski stabilizacijski program (ESP)
Pomoč za ohranjanje voznega pasu (LDW)
Pomoč pri menjavi voznega pasu (LCA)
Tempomat
Pomoč za mrtvi kot (BSD)

Pospešek od 0 do 50 km/h

12V vtičnica v voznikovi kabini
8 ušesc za napenjanje trakov
Pritrdilne točke za zavarovanje tovora
Obloge tovornega prostora do polovice višini
Protizdrsna tla tovornega prostora

Širina drsnih vrat

(mm)

1.269

1.269

1.269

1.269

1.269

Višina drsnih vrat

(mm)

1.570

1.570

1.570

1.570

1.570
7,4

Sedeži
Nazivna moč / najv. moč
Nazivni navor / najv. navor
Najv. hitrost

6,7

6,7

7,4

7,4

Prostornina tovornega prostora

(m3)

9,7

9,7

11

11

11

Čas polnjenja AC 5-100 % h/MOČ

(kW)

6/11

8/11

6/11

8/11

8,5/11

(min)

Uravnotežena kombinirana poraba po WLTP

40

40

40

40

45

kWh

51,5

72

51,5

72

88,55

(kWh/100 km)

29,4

31,1

29,4

31,1

31,0

(km)

180

235

180

235

300

Električni kombinirani doseg po WLTP

Električni pomik oken
Vstop brez ključa in zvezdica na en dotik
Klimatska naprava
Parkirni senzorji spredaj in zadaj
Kamera za vzvratno vožnjo
Ogrevanje sedežev

Bela
Srebrno siva (kovinska)
Črna (kovinska)
serijsko

z doplačilom

- ni na voljo

1.269 mm
1.269 mm

2.062 mm
2.062 mm

5.546 mm/ 5.940 mm
5.546 mm/ 5.940 mm
3.366mm / 3.760 mm
3.366 mm / 3.760 mm

1.800 mm
1.800 mm
1.366 mm
1.366 mm

1.792 mm

1.792 mm

DIMENZIJE IN MASA

LED zavorna luč
Notranja LED osvetlitev v tovornem prostoru
LED žarometi s svetlobnim senzorjem
LED parkirna luč spredaj
Dnevne LED luči
Sprednje meglenke
Zadnja meglenka

2.525 mm

UDOBJE

(m)

Kapaciteta baterije

10-palčni zaslon na dotik z avdio sistemom DAB+ z MP3 priključkom, sistemom
prostoročnega upravljanja Bluetooth®, povezavo USB ter Apple CarPlayTM in Android AutoTM

OSTVETLITEV

Obračalni krog

Čas polnjenja DC 20-80 %

4 zvočniki

VOZILO
BARVA

(km/h)

2.525 mm

NOTRANJA
OPREMA

VARNOST

16-palčna aluminijasta platišča s pnevmatikami 215/75R16C
Vlečna kljuka spredaj
Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali
Zadnja krilna vrata s kotom odpiranja do 180°
Zadnja krilna vrata s kotom odpiranja do 236°
Drsna vrata desno
Drsna vrata levo in desno

51,5 kWh

L3H2

SISTEMI
POMOČI

ZUNANJA
OPREMA

RAZLIČICA VOZILA

TEHNIČNI PODATKI
L2H2

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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