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Motor

Tehnični podatki e-up!
Motor, menjalnik, elektrika

e-up!

Vrsta motorja

e-agregat

Največja moč, kW (KM) pri 1/min

60 (82)/2800–12000

Navečji navor, Nm pri 1/min

210/0–2800

Vrsta menjalnika

1-stopenjski

Baterija/sistem polnjenja
Tip baterije

litij-ionska

Masa baterije, kg

230

Položaj baterije

med premama

Nazivna kapaciteta, kWh

18,7

Število celic/modulov

204/17

Nazivna napetost, V

374

Trajanje polnjenja AC 2,3 kW1)
80%/100% napolnjenost, h

7/10

Trajanje polnjenja AC 3,6 kW2)
80%/100% napolnjenost, h

4/6

Trajanje polnjena DC 80% napolnjenost, h3)

0,5

Mase, kg
Masa praznega vozila4)

1229

Dov. skupna masa

1530

Nosilnost

361

Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj

790/750

Dov. masa prikolice5):
z zavorami pri vzponu do 12%

–

brez zavor

–

Dovoljena oporna obremenitev/
dovoljena obremenitev strehe

–/50

Vozne zmogljivosti
Najvišja hitrost, km/h

130

Pospešek 0–80/0–100 km/h, s

8,1/12,4

Poraba energije, kWh/100 km6) elektrike
kombinirana

11,7

emisija CO2, komb., g/km

0

Akcijski doseg
Skladno z NEVC, km7)

160

Funkcionalni, km8)

120–160

Opombe
1) Trajanje polnjenja z AC omrežnim kablom (2,3 kW) od 0 % do 100 % SOC (State of Charge/stanje napolnjenosti baterije).
2) Trajanje polnjenja z AC domačo polnilno postajo (3,6 kW) od 0 % do 100 % SOC (State of Charge/stanje napolnjenosti baterije).
3) Trajanje polnjenja z CCS polnilno postajo (40 kW) od 0 % do 80 % SOC (State of Charge/stanje napolnjenosti baterije).
4) Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg). Zaradi dodatne opreme se lahko zveča ali zmanjša masa praznega vozila, s tem pa se ustrezno
spremeni možna nosilnost.
5) Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno
odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + dovoljena skupna masa vlečnega vozila).
6) Po metodi za merjenje porabe skladno z direktivo 80/1268/ES in njenim nadaljevanjem 1999/100/ES se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z
dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih
razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi.
7) Navedeni NEVC doseg se razlikuje glede na stil vožnje, hitrost, uporabo dodatne opreme, zunanje temperature, števila potnikov, obteženosti vozila, izbire
voznega profila (Normal, ECO, ECO+), topologije.
8) Funkcionalni doseg se lahko pri nizkih temperaturah, visokem ogrevanju ter vožnji po avtocesti zmanjša.
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Serijska oprema

Serijska oprema izvedbe e-up!

– Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth
– Notranje vratne kljuke, kromirane

– 2 tritočkovna varnostna pasova zadaj
– 2 vzglavnika zadaj, pogrezljiva

– Obrobe prezračevalnih šob ter upravljalnik elementov za radio in
klimatsko napravo, kromirane

– 3. zavorna luč v beli barvi

– Ogrevanje sprednjih sedežev

– 4 aluminijasta platišča Blade 5 J 쎹 15, pnevmatike 165/65 R 15

– Ohišji zunanjih ogledal in vratne kljuke v barvi vozila

– Ambientna osvetlitev v modri barvi

– Omrežni polnilni kabel

– Asimetrično deljivo/zložljivo naslonjalo zadnje sedežne klopi

– Osvetlitev prtljažnika

– Avtomatski vklop luči, vklj. z dnevnimi lučmi ter funkcijo Leaving
Home in mehansko funkcijo Coming Home

– Predal za polnilni kabel v prtljažniku

– Avtomatski vklop opozorilnih utripalk pri sunkovitem zaviranju

– Predali v vratih (spredaj z držalom za litrske plastenke)

– Avtomatska klimatska naprava Climatronic

– Pritrdišče ISOFIX (sistem za pritrditev 2 otroških sedežev na zadnjo
sedežno klop)

– Brez sprednjih meglenk

– Prtljažno dno, nastavljivo v 2 višinah, z možnostjo izgradnje

– Brisalci spredaj in zadaj z intervalnim delovanjem

– Radio "Composition Phone", 2 zvočnika

– Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljalnikom

– Razširitve pragov v barvi vozila

– Čelna plošča armature v izvedbi "shark skin"

– Senzor za dež

– Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika

– Sistem za posredni nadzor tlaka v pnevmatikah

– Dekorativna letev na pokrovu prtljažnika, modra

– Sovoznikov predal s pokrovom

– Dostop do storitev Car-Net e-Remote (triletna povezava)

– Stranska smernika, integrirana v zunanji ogledali

– Držalo za telefon

– Tapeciran prtljažnik

– Dvotonska signalna hupa

– Tekstilne sedežne prevleke, "Beam"

– Električni pomik sprednjih stekel

– Termoizolacijsko vetrobransko steklo, ogrevano

– Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali, na voznikovi strani
asferično zunanje ogledalo

– Tritočkovna avtomatska varnostna pasova spredaj, z zategovalnikom

– Elektromehansko servokrmiljenje
– Elektronski nadzor stabilnosti (ESC), s krmilno asistenco, vklj. z ABS z
zavorno asistenco in elektromehanskim ojačevalnikom zavorne moči
(eBKV)

– Usnjen volan (3-kraki)
– Usnjena glava prestavne ročice, z modrimi okrasnimi šivi
– Usnjena ročica ročne zavore, s kromiranim gumbom
– Varnostni trikotnik

– Funkcija mestnega zaviranja v sili

– Večfunkcijski prikazovalnik

– Garnitura Tire Mobility: 12-voltni kompresor in tesnilno sredstvo za
pnevmatike

– Visokonapetostna litij-ionska baterija, nazivna kapaciteta 18,7 kWh

– Halogenska glavna žarometa in sprednja smernika pod skupnim
gladkim steklom

– Vtičnica za hitro polnjenje CSS

– Kombinirani sprednji stranski varnostni blazini za glavo in prsni koš
– Komfortna funkcija smernikov (1x impulzni vklop = 3x utrip smernikov)
– Kozmetični ogledali v senčnikih,
– Kromirana obroba na vrtljivem stikalu za luči
– LED-dnevne luči
– Merilnik električne moči (v %)
– Mreža hladilnika z modro letvijo
– Multimedijski vmesnik USB
– Napis "e-up!" na sprednjih vratih

– Voznikov sedež z nastavljivo višino
– Vtičnica za polnjenje z izmeničnim tokom
– Vzglavnika spredaj, integrirana v sedeža
– Zadnja polica
– Zadnje steklo in stranski stekli dodatno zatemnjeni
– Zelena termoizolacijska zasteklitev
– Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripet varnostni pas

Mere

Mere e-up!
Zunanje mere

e-up!

Dolžina, mm

3600

Širina, mm

1645

Višina mm3)

1492

Medosna razdalja, mm3)

2417

Oddaljenost vozila od tal, mm3)

135

Kolotek spredaj/zadaj, mm3)

1428/1424

Dimenzija platišč

5 J 쎹 15

Dimenzija pnevmatik

165/65 R15

Obračalni krog, m

9,8

Notranje mere
Efektivni prostor za glavo spredaj/zadaj, mm1)

993/947

Šir. v viš. komolcev spredaj/zadaj 4-vrat., mm

1369/1388

Prtljažnik
Dolžina, sedežna klop postavljena/podrta, mm

632/1252

Širina med kolesnima ohišjema, mm

978

Višina, mm

650

Nakladalna višina do stropa, mm

938

Prostornina prtljažnika, l2)

250–923

Garažne mere
Dolžina z vlečno kljuko, mm

–

Višina z odprtim pokrovom motornega
prostora od tal, mm3)

1623

Višina z odprtim pokrovom prtljažnika
od tal, mm3)

1994

Širina z odprtimi vrati spredaj, mm

3493

Širina z odprtimi vrati zadaj, mm

3118

Širina, vključno z zunanjima ogledaloma, mm

1910

Opombe
1) Podatek v oklepaju: z dvižno-pomičnim strešnim oknom.
2) Meritev po standardu ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 ҂ 100 ҂ 50 mm s
postavljenim/podrtim naslonjalom zadnje sedežne klopi.
3) Podatek za prazno vozilo brez voznika (75 kg).
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