NISSAN

e-NV200
EVALIA

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΜΙΚΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 200 KM
ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΗΣ 301 KM

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

(ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ WLTP)

40 - 60

7H
30min

21H
30min

ΤΑΧΕΙΑ
ΦΟΡΤΙΣΗ

WALLBOX

ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΕ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΠΡΙΖΑ

min*

*Ο χρόνος εξαρτάται από τις συνθήκες φόρτισης, όπως ο τύπος και η κατάσταση του Quick Charge, το
μέγεθος της μπαταρίας και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της μπαταρίας στο σημείο χρήσης.

ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Φανταστείτε να είχατε το ιδανικό οικογενειακό van, όλη την απαραίτητη ευελιξία, και το πλεονέκτημα
ενός νέου είδους οδηγικής απόλαυσης. Χωρίς ανεφοδιασμούς καυσίμων, αλλαγές λαδιών ή σέρβις του
συστήματος μετάδοσης. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πραγματικότητα με το αμιγώς ηλεκτροκίνητο e-NV200
Evalia. Βασισμένο στην τεχνολογία μπαταρίας του βραβευμένου, αμιγώς ηλεκτροκίνητου Νέου Nissan LEAF,
το e-NV200 είναι ιδανικό για ταξίδια με όλη την οικογένεια! Που σημαίνει ότι μπορείτε να ξεκινήσετε την
ημέρα σας με πλήρη φόρτιση και να οδηγήσετε 200 - 301 km (μικτός κύκλος πόλης σύμφωνα με το WLTP) με
μηδενικούς ρύπους. Τολμήστε την αλλαγή για εσάς και την οικογένειά σας, και πείτε αντίο στη βενζίνη.

NissanConnect
EV NAVIGATION
Μέσω του κουμπιού Zero Emission,
έχετε άμεση πρόσβαση στα εξής:
Εκτιμώμενη αυτονομία
Κοντινοί σταθμοί φόρτισης
Προγραμματισμός Eco διαδρομής
Χρήση ενέργειας
Οδηγικές συνήθειες και ιστορικό

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΦΌΡΤΙΣΗΣ
ΈΝΔΕΙΞΗ ΙΣΧΎΟΣ
ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΗ ΑΥΤΟΝΟΜΊΑ

ΣΤΆΘΜΗ
ΦΌΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ

ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ Η ΟΔΗΓΗΣΗ ΗΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ;

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΞΑΝΑΖΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΧΩΡΙΣ
Θόρυβο

11.2M

ΧΩΡΙΣ

Κραδασμούς

Κύκλος στροφής
Η θέση της μπαταρίας δημιουργεί ένα
βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους.

ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Όλοι κάθονται άνετα στην ευρύχωρη καμπίνα των
5, 6 ή 7 ατόμων. Οι λεπτομέρειες δείχνουν ότι έχουν
ληφθεί σοβαρά υπόψη οι ανάγκες της οικογένειας:
παράδειγμα το χαμηλό σκαλοπάτι εισόδου και οι
άφθονοι, έξυπνοι και ποικίλοι αποθηκευτικοί χώροι.
Έχετε στη διάθεσή σας όλη τη λειτουργικότητα
ενός minibus, με την απολαυστική αίσθηση ενός
αθόρυβου αμιγώς ηλεκτροκίνητου οχήματος.
Η οικογένειά σας θα το λατρέψει!

e-NV200 EVALIA ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ			
Αριθμός επιβατών

άτομα
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Μέγιστη ροπή		

Αριθμός επιβατών		

άτομα
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ΒΑΡΗ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 			
Μέγιστη ιπποδύναμη

ΜΟΝΤΕΛΟ			

kW (PS)/min-1

80 (109)/3008-10000 rpm

Απόβαρο (ελάχιστο)		

kg

1619

Nm/min-1

254/0-3008 rpm

Μικτό βάρος (PTW)		

kg

2250

Ηλεκτρικός

Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο		

Κινητήρας			

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ			
Κιβώτιο ταχυτήτων		

Αυτόματο

Κινητήριοι τροχοί		

Εμπρός

Μέγιστο βάρος ανά άξονα (PAW)

kg

631

εμπρός

kg

1180

πίσω

kg

1200

Μέγιστο φορτίο οροφής		

kg

100

ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΦΟΡΤΙΣΗ			

Συνολικό μήκος		

mm

4560

Τύπος			

Συνολικό πλάτος (χωρίς καθρέπτες)

mm

1755

Laminated lithium ion

V

360

Συνολικό πλάτος (με καθρέπτες)		

mm

2011

kWh

40

Συνολικό ύψος		

mm

1858

Αριθμός κελιών			

192

Μεταξόνιο		

mm

2725

On-board φορτιστής

kW

6.6

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ			

Ισχύς φορτιστή		

kW

50

Αυτονομία συνδ. κύκλου (WLTP)		

km

200

Καλώδιο φόρτισης

m

6

Αυτονομία κύκλου πόλης (WLTP)		

km

301

σε οικιακό φορτιστή

h

21,5 ώρες

Εκπομπές διοξειδίου CO2			

0

σε wallbox

h

7,5 ώρες

Επιτάχυνση 0-100km/h		

sec

14

σε ταχυφορτιστή

h

40 - 60 λεπτά

Μέγιστη ταχύτητα		

km/h

123

Voltage		
Χωρητικότητα		

Χρόνος φόρτισης

ΑΜΑΞΩΜΑ			
Ανάρτηση

εμπρός		

Independent Mac Pherson strut

πίσω		

Torsion beam axle

Μέγεθος τροχών			

15” x 6.0 J

Μέγεθος ελαστικών		

185/65 R15

Κύκλος στροφής		

m

11.2

Το σύστημα Intelligent Mobility μας καθοδηγεί σε ό,τι κάνουμε. Χρησιμοποιούμε
νέες τεχνολογίες για να μετατρέψουμε τα αυτοκίνητα από απλά εργαλεία οδήγησης
σε συνεργάτες. Μαζί τους το ταξίδι είναι πιο άνετο, συνδεδεμένο και συναρπαστικό.
Είτε πρόκειται για ημιαυτόνομα αυτοκίνητα είτε για αυτοκινητόδρομους στους οποίους
φορτίζετε το ηλεκτροκίνητο όχημά σας καθοδόν. Όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκονται στο
κοντινό μέλλον. Ένα μέλλον που ήδη παίρνει σχήμα στο Nissan που οδηγείτε σήμερα.

www.nissan.gr

-179,

, 104 47

.

210 3479700
2310 551930

Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχοµένου αυτού του εντύπου την εποχή
εκτύπωσης (Οκτώβριος 2018). Το έντυπο παρουσιάζει πρωτότυπα οχήµατα που εκτίθενται σε σαλόνια αυτοκινήτου. Σύµφωνα µε
την πολιτική της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, η Nissan International διατηρεί το δικαίωµα να προχωρήσει
σε αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται σ’ αυτή την έκδοση. Οι επίσηµοι
έµποροι Nissan θα ενηµερωθούν για τις µετατροπές αυτές το συντοµότερο δυνατό. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι ο τοπικός σας
επίσηµος έµπορος Nissan γνωρίζει τα νέα δεδοµένα. Λόγω των περιορισµών των µεθόδων εκτύπωσης που χρησιµοποιούνται, τα
χρώµατα που εµφανίζονται σ’ αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τις πραγµατικές αποχρώσεις της βαφής και
των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιµοποιούνται. ∆ιατηρούµε όλα τα δικαιώµατα. Απαγορεύεται η µερική ή ολική αναπαραγωγή
αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Nissan International.
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