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Príťažlivé kompaktné

MESTSKÉ AUTO 21. STOROČIA
Vždy maximálny točivý moment Vám zaručí dostatočnú agilitu a extra
kompaktné rozmery v spojitosti s parkovacími senzormi Vám
zabezpečia bezproblémové parkovanie v meste.

Tabu ka 1
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Elektromobil ZD D1 Vám zaručí najekonomickejší presun
v rámci mesta a z blízkeho okolia.

Technické údaje a vybavenie
x v)

Rázvor
Parametre vozidla

Váha (vrátane batérie)

670 kg

Maximálna r chlos

80 km/h*

Dojazd (pri priemernej r chlosti 45 km/h)

145 km

Maximálna stúpavos

20%

Minimálny polomer otá ania

4m

Zr chlenie 0-45 km

8s

Model batérie

LiFePO4 150 Ah
(LFP - "lithium
ferrophosphate")
2000 nabíjacích cyklov

ivotnos batérie (100% DoD)
Elektrické
parametre

Doba nabíjania

5~6 h**

Kapacita batérie

150 Ah/11,5 kWh/76V

Typ motora

Permanent Magnet Brushless
Direct Current Motor

Menovit /Maximálny v kon

9/18 kW

pri Menovit ch/Maximálnych ot.

4200/5000 ot.

To iv moment (Nm)

Podvozok

Typ zavesenia
Brzdov systém

1

2763 mm x 1539 mm x 1524
mm
1765 mm

Elektrické okná
Centrálne zamykanie

82 Nm
Predné zavesenie: Mcpherson
nezávislé zavesenie
Zadné zavesenie: závislé
Kotú ovézavesenie
brzdy (vpredu aj
vzadu)

D1
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Rozhranie USB

Tabu ka 1

Tabu ka 1

Elektromobil ZD D1 používa
moderné

LÍTIOVÉ BATÉRIE
Tieto ľahké batérie v spojitosti s nízkou
hmotnosťou automobilu
a soﬁstikovaným motorom umožňujú
dojazd až 120km na jedno nabitie.

Kategórie

Polo ky
Rozmery (d x

Technické údaje a vybavenie
x v)

Kategórie

Rozmery
x x v)
Ko en (d
volant

2763 mm x 1539 mm x 1524 mm

Váha (vrátane batérie)

670 kg

Individuálny
(kombinácia
Váhainteriér
(vrátane
batérie) farieb)

670 kg

Maximálna r chlos

80 km/h*

Tla
idlo Start
/ Stop
Maximálna
r chlos

80 km/h*

Dojazd (pri priemernej r chlosti 45 km/h)

145 km

Látkové sedadlá
Dojazd (pri priemernej
r chlosti 45 km/h)

145 km

Maximálna stúpavos

20%

Ko
ené sedadlá
( ierna)
Maximálna
stúpavos

20%

Minimálny polomer otá ania

4m

Komfort
sedadlá
Minimálny
polomer
otá ania

4m

Zr chlenie 0-45 km

8s
LiFePO4 150 Ah (LFP "lithium ferrophosphate")

Zr portové
chlenie sedadlá
0-45 km

8s

LED denné svietenie
Model batérie
LED zadné svetlá

LiFePO4 150 Ah
(LFP - "lithium
ferrophosphate")
2000 nabíjacích cyklov

Parametre vozidla

Model batérie
ivotnos batérie (100% DoD)

2000 nabíjacích cyklov

Doba nabíjania

5~6 h**

Kapacita batérie

150 Ah/11,5 kWh/76V

Typ motora

Permanent Magnet Brushless
Direct Current Motor

Menovit /Maximálny v kon

9/18 kW

pri Menovit ch/Maximálnych ot.

4200/5000 ot.

Elektrické
parametre

To iv moment (Nm)

82 Nm

Typ zavesenia

Predné zavesenie: Mcpherson
nezávislé zavesenie
Zadné zavesenie: závislé zavesenie

Brzdov systém

Kotú ové brzdy (vpredu aj vzadu)

Interiér
Parametre
vozidla

Exteriér
Elektrické
parametre

Príslu enstvo

Podvozok

Digitálne
vybavenie

kovo nastavite n volant
Klimatizácia

Indikátory okam itého a priemerného v konu
Nezávislé rádio
AUX IN Audio
Rozhranie USB
Kúrenie
Interface v sloven ine a e tine (vrátane dabingu)
Ko en volant
portov volant s "bicepsami"

150 Ah/11,5 kWh/76V
145/60
R13Brushless
Permanent
Magnet
Direct
Current
Motor
165/55
R13
9/18 kW
4200/5000 ot.

Nabíjací kábel pre
z nabíjacích
Tonabíjanie
iv moment
(Nm) staníc (TYPE 2)

82 Nm

Nabíjací kábel pre domáce nabitie (~ 230V)
Typ zavesenia
Palubn
po íta

Predné zavesenie: Mcpherson
nezávislé zavesenie
Zadné zavesenie: závislé
Kotú ovézavesenie
brzdy (vpredu aj

Parkovacie senzory (vzadu)
Brzdov
systém
Parkovacie
senzory
(vpredu)

vzadu)

Systém
dr ania vzamykanie
jazdnom pruhu
Centrálne
Bezk
ovéovládanie
tartovanie
Diaúkové

Dia kové ovládanie
V

5~6 h**

Plechovébatérie
disky
Kapacita
Predné pneu
Typ motora
Zadné pneu

Inteligentné ovládanie
mobiln
Elektrické
okná m zariadením

Centrálne zamykanie
Elektrick posilova riadenia

Tretiebatérie
brzdové(100%
svetloDoD)
ivotnos
Hlinikové
disky
Doba nabíjania

Ozna
enie/Maximálny
modelu - CHROME
Menovit
v kon
Elektrické
spätné zrkadlá ot.
pri Menovit ch/Maximálnych

Elektrické okná

3

2763 mm x 1539 mm x 1524
mm
1765 mm

portov volant
s "bicepsami"
Rázvor

Podvozok

Jazdou na elektrickú energiu myslíte
na budúcnosť a robíte niečo pre životné
prostredie, v ktorom všetci žijeme.

Technické údaje a vybavenie

1765 mm

Rázvor

Komfort a zábava

Kúrenie
Polo ky
Interface v sloven ine a e tine (vrátane dabingu)

Komfort a zábava

Inteligentné
zrkadlo
Elektrickvnútorné
posilovaspätné
riadenia
Car
audio
a
Naviga
n
systém
V kovo nastavite n volant

***

Palubná
WIFI sie
Klimatizácia
Palubn
SPOT
Indikátory okam
itéhoHOT
a priemerného
v konu
Balík Nezávislé
slu ieb Mobile
rádioofﬁce
Funkcia
ovládania
hlasom
AUX
IN Audio
GPRS USB
Rozhranie
Tablet (android
Kúreniesystém)

* Max do 86 km / h
Interface
v sloven
ine
a ev rozpätí
tine (vrátane
** V závislosti od napätia
v zásuvke, ktoré
zvyčajne
kolíše
220-230 V
*** (GPS, Blue Tooth, 2x 15W repro, Windows CE 6.0, battery status)

Ko en volant

portov volant s "bicepsami"

dabingu)

štandardná výbava
voliteľná výbava
bez možnosti voľby

D1
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LED denné svietenie

LED denné svietenie

Taliansky SOFISTIKOVANÝ

LED zadné svetlá

LED zadné svetlá

Tretie brzdové svetlo

Tretie brzdové svetlo

DIZAJN v spojitosti

Hlinikové disky

Hlinikové disky

Exteriér

Predné pneu

s kvalitnými materiálmi zaručuje viac ako pozitívne emócie Zadné pneu
Ozna enie modelu - CHROME
z elektromobilu ZD D1.
Elektrické spätné zrkadlá
Príslu enstvo

Exteriér

Plechové disky

145/60 R13

Predné pneu

145/60 R13

165/55 R13

Zadné pneu

165/55 R13

Ozna enie modelu - CHROME
Elektrické spätné zrkadlá

Nabíjací kábel pre nabíjanie z nabíjacích staníc (TYPE
2)
Nabíjací kábel pre domáce
nabitie (~ 230V)

Príslu enstvo

Parkovacie senzory (vzadu)
Inteligentné ovládanie mobiln m zariadením

Inteligentné ovládanie mobiln m zariadením

Systém dr ania v jazdnom pruhu

Systém dr ania v jazdnom pruhu
Bezk ú ové tartovanie

Bezk ú ové tartovanie
Inteligentné vnútorné spätné zrkadlo
Car audio a Naviga n systém
Palubná WIFI sie
Palubn HOT SPOT

5

SARDINIA
WHITE

PASSION
BLUE

***

Digitálne
vybavenie

Inteligentné vnútorné spätné zrkadlo
Car audio a Naviga n systém

moderný
dizajn
Palubn HOT SPOT

Balík slu ieb Mobile ofﬁce

Funkcia ovládania hlasom

Funkcia ovládania hlasom

GPRS

GPRS

Tablet (android systém)

Tablet (android systém)

FERRARI
YELLOW

***

Palubná WIFI sie

Balík slu ieb Mobile ofﬁce

AUSPICIOUS
RED

krásne farby

LED štýlové
Parkovacie senzory (vzadu)
denné svietenie
Parkovacie senzory (vpredu)

Parkovacie senzory (vpredu)

4 kontrastné
FARBY

Nabíjací kábel pre nabíjanie z nabíjacích staníc (TYPE
2)
Nabíjací kábel pre domáce
nabitie (~ 230V)
Palubn po íta

Palubn po íta

Digitálne
vybavenie

Plechové disky

D1
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Extravagancia snúbená s nečakaným komfortom
Jemne futuristický a praktický interiér poskytuje pocit nečakaného priestoru.
štýlová prístrojová doska

300l kufor

Športový volant
s “bicepsami”
Ovládací panel vrátane
navigácie a prevodových tlačidiel

Dvojrohož zaručujúca
jednoduchú údržbu

ovládanie elektrických okien
v stredovom paneli
Moderný dizajn prístrojovej dosky, neobvyklá modro-červená kombinácia budíkov
a veľký centrálny display zabezpečujú, že informácie sú ľahko čitateľné.
7

Kvalitne opracované
kožené sedadlá
Športové pedále

D1
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Už v základe viac,

ako by ste čakali

Váš komfort počas jazdy v ZD D1 bude spríjemňovať výnimočná výbava,
z ktorej je len krok k maximálnej výbave a k pocitu výnimočného luxusu.
Kompletne nadabovaný interface v slovenčine a češtine Vám uľahčí ovládanie
a nastavenie elektromobilu a spríjemní cestu.

Výnimočný luxus zabezpečuje:

• interface v SLOVENSKOM a ČESKOM JAZYKU
• palubný počítač a navigácia
s dotykovou obrazovkou
• kožený interiér
• parkovacie senzory
• klimatizácia
• elektrické okná

9

Rôzne hry a aplikácie

• handsfree a multimédia
• denné LED svietenie
• LFP batéria v cene auta
• AUX IN Audio / USB interface
• hliníkové elektróny
• elektrické spätné zrkadlá

Menu v slovenčine

Komfortný a prekvapivo
priestranný interiér

D1
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Váš predajca je Vám k službám:

Zobrazený elektromobil ZD D1 môže obsahovať
špeciálne funkcie, ktoré nie sú súčasťou štandardnej
špeciﬁkácie. Zmeny obsahu, tlačové chyby a zmeny
dizajnu sú vyhradené. Akékoľvek reprodukcie textu
musia byť písomne schválené spoločnosťou
PLASTONIC s.r.o. [Slovenská republika]

Viac o elektromobiloch ZD:
www.zd-sr.sk

