Τεχνικές Προδιάγραφες
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Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μεταξόνιο
Μετατρόχιο εμπρός
Μετατρόχιο πίσω
Aπόσταση από το έδαφος
Βάρος

❖ Ελαστικά Εμπρός
❖ Ελαστικά Πίσω

2811 mm
1499 mm
1555 mm
1765 mm
1345 mm
1301 mm
150 mm
690 kg

145/60 R13
155/50 R14

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
❖ Κινητήρας Permanent Magnet Brushless Direct
Current Motor
❖ Λειτουργία κίνησης Μπροστινή κίνηση ,
Μηχανή εμπρός
❖ Ελάχιστη ακτίνα περιστροφής 3.8M
❖ Μέγιστη ισχύς (KW)
36kw(M1)
30KW(L7e)
❖ Μέγιστη ταχύτητα (km/h)
105km/h(M1)
85km/h(L7e)
❖ Μέγιστη ροπή (Nm)
85(Nm)
❖ Επιτάχυνση (0-50km/h)s
9s
❖ Ονομαστική τάση (V)
220V

*ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
❖ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι
καθρέφτες με φλας LED
❖ Αεροτομή πίσω
❖ Ζάντες αλουμινίου
❖ Φωτά ημέρας LED
❖ Φώτα LED πίσω
❖ Προβολείς ομίχλης LED

*ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
❖ Τιμόνι με δερμάτινη* επένδυση και ηλεκτρική
υποβοήθηση
❖ Κλιματισμός με ηλεκτρονικό έλεγχο
❖ Κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος
❖ Καθίσματα Δερματίνη PVC
❖ Αναδίπλωση καθισμάτων 6 ρυθμισεων
❖ Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους
❖ Θήκες στις πλάτες των καθισμάτων
❖ Φως καμπίνας
❖ Αλεξήλια οδηγού – συνοδηγού με καθρέπτη
❖ Ποτηροθήκη
❖ Ηλεκτρικά παράθυρα
❖ Ψηφιακή οθόνη οργάνων LED
❖ Έξυπνος ηλεκτρονικός έλεγχος
❖ Διαμόρφωση πολυμέσων με σύστημα
android
❖ Bluetooth/Σύστημα
πλοήγησης/Ραδιόφωνο/USB in / Είσοδος
κάρτας SD/GPRS/ 3G/Wi-Fi

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• ABS
• Δισκόφρενα εμπρός / πίσω
• Αερόσακό οδηγού
• Ζώνες ασφαλείας με ρύθμιση ύψους και προενταντήρες
• Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας με alarm
• Speed alarm
• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω
• Κάμερα οπισθοπορείας
• 3ο φως στοπ στην αεροτομή

Στιβαρή Κατασκευή
Monocoque safety zone body
Μονοκόκ αμάξωμα ασφαλείας,
υπεύθυνο για την εξαιρετική ποιότητα
κύλισης .
Το μηχανοστάσιο και το χώρο αποσκευών
έχουν ένα ισχυρό, ενσωματωμένο σώμα που
απορροφά τους εξωτερικούς κραδασμούς και
προστατεύει με ασφάλεια τους επιβαίνοντες ,
προσθέτοντας σταθερότητα και ησυχία
στην οδήγηση.

ZHIDOU D2S-M1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
είδη

Μοντέλο
διαστάσεις (Μ*Π*Υ)
Μεταξόνιο
μέγιστη ταχύτητα km/h
μέγιστη διαβάθμιση

βασική
διαμόρφωση

ελεγκτής κινητήρα (motor controller)
αναγέννηση ισχύος (power regeneration)
ενσωματωμένος φορτιστής 7 φάσεων ως πρότυπο ΕΕ
Μετατροπέας DC-DC 800W
BMS/VMS/CAN

D2S(M1)
2811mm*1540mm*1555mm
1765mm
105
≥25%
○≥150
●≥250
●
●
─
●
○17KWH
●27KWH
●
●
●
●
●

χρόνος φόρτισης (Με φορτιστή 3,3 kw)

5.5h（Charger station 22A) 17KWH

εμβέλεια σε NEDC km
PMSM
κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
Power:5KW/10KW
power: 15KW/30KW

Μοτέρ

power pack

διαμόρφωση ηλεκτρικών εξαρτημάτων

Li(NiCoMn)O2

8h（Home Power 15A) 17KWH

8h（Charger station 22A) 27KWH
Διαγνωστικό σύστημα παρακολούθησης οχήματος
χειροκίνητο κλιματιστικό inverter

●

ψύξη / θέρμανση
ηλεκτρικό πεντάλ γκαζιού
κολόνα τιμονιού: ρυθμιζόμενη γωνία

τιμόνι
σύστημα διεύθυνσης
σασί και σύστημα διεύθυνσης

σύστημα ανάρτησης

φρένα
wheel rim
λάστιχο

●

leather
EPS
Mechanical steering lock anti-theft device
ESCL
front
McPherson suspension

●
●
●
●
●
●
●

back

●

trailing type dependent suspension
εμπρός και πίσω: δίσκος
χειρόφρενο ποδιού
κράμα αλουμινίου
εμπρός: 145/60 R13
πίσω: 155/50 R14

ABS
Αντισκωριακή προστασία σασί
Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα
έλεγχος διακόπτη
Περιστροφικός διακόπτης
οπτικό αντίστροφο σύστημα
BMS/VMS/CAN
κεντρικό κλείδωμα
ψηφιακό κλειδί τηλεχειριστηρίου
σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί (ένα πάτημα έναρξης)
συναγερμός ανοιχτής πόρτας
Σύστημα
android 9 inch
σύστημα τοποθετημένο στο αυτοκίνητο
bluetooth/radio/USB/SD/Wifi
διαμόρφωση πολυμέσων
GPS
Σύνδεσμος κινητού τηλεφώνου
ζώνη ασφαλείας
αερόσακος οδηγoύ
μέτρηση ασφαλείας
alarm υπερβολικής ταχύτητας
alarm χαμηλής ταχύτητας (Ειδοποίηση πεζών)
Ενίσχυση αμαξώματος αυτοκινήτου
υαλοκαθαριστήρας
παράθυρα
σύστημα ανύψωσης παραθύρων: ηλεκτρικό
rear defroster
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο και χειροκίνητα αναδιπλωμένο
εξωτερικός και εσωτερικός καθρέφτης
εσωτερικός καθρέφτης
οπισθοπορείας
μηχανικό αντιθαμβωτικό
διαμόρφωση καθισμάτων
καθίσματα
PVC
ταμπλό οργάνων
Ψηφιακή οθόνη LED
εσωτερική διαμόρφωση
safety handle
πλευρά του συνοδηγού
εμπρός και πίσω ομαδικά φώτα
διαμόρφωση φωτός
μπροστινό φως ομίχλης
Αυτόματο γωνιακό φως Υποβοήθησης
remark：●:standard,○:optional,─:none / The configuration is subject to change, pls refer to real vehicle.
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ZHIDOU D2S-L7e ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
είδη

Μοντέλο
διαστάσεις (Μ*Π*Υ)
Μεταξόνιο
μέγιστη ταχύτητα km/h
μέγιστη διαβάθμιση

βασική
διαμόρφωση

ελεγκτής κινητήρα (motor controller)
αναγέννηση ισχύος (power regeneration)
ενσωματωμένος φορτιστής 7 φάσεων ως πρότυπο ΕΕ
Μετατροπέας DC-DC 800W
BMS/VMS/CAN

D2S（L7e)
2811mm*1499mm*1555mm
1765mm
85
≥20%
●≥150
○≥250
●
●
─
●
●17KWH
○27KWH
●
●
●
●
●

χρόνος φόρτισης (Με φορτιστή 3,3 kw)

5.5h（Charger station 22A) 17KWH

εμβέλεια σε NEDC km

Μοτέρ

PMSM
κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
Power:5KW/10KW
power: 15KW/30KW

power pack

Διαμόρφωση ηλεκτρικών εξαρτημάτων

Li(NiCoMn)O2

8h（Home Power 15A) 17KWH

8h（Charger station 22A) 27KWH
Διαγνωστικό σύστημα παρακολούθησης οχήματος
χειροκίνητο κλιματιστικό inverter

ψύξη / θέρμανση
ηλεκτρικό πεντάλ γκαζιού
κολόνα τιμονιού: ρυθμιζόμενη γωνία

τιμόνι
σύστημα διεύθυνσης
Σασί και σύστημα διεύθυνσης

σύστημα ανάρτησης
φρένα
wheel rim
λάστιχο

έλεγχος διακόπτη

σύστημα τοποθετημένο στο αυτοκίνητο
Διαμόρφωση πολυμέσων

Μέτρηση ασφαλείας

leather
EPS
Mechanical steering lock anti-theft device
ESCL
front
McPherson suspension
back
trailing type dependent suspension
εμπρός και πίσω: δίσκος
χειρόφρενο ποδιού
κράμα αλουμινίου
εμπρός: 145/60 R13
πίσω: 155/50 R14
ABS
Αντισκωριακή προστασία σασί
Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα
Περιστροφικός διακόπτης
οπτικό αντίστροφο σύστημα
BMS/VMS/CAN
κεντρικό κλείδωμα
ψηφιακό κλειδί τηλεχειριστηρίου
σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί (ένα πάτημα έναρξης)
συναγερμός ανοιχτής πόρτας
Σύστημα
android 9 inch
bluetooth/radio/USB/SD/Wifi
GPS
Σύνδεσμος κινητού τηλεφώνου
ζώνη ασφαλείας
αερόσακος οδηγoύ
alarm υπερβολικής ταχύτητας

alarm χαμηλής ταχύτητας (Ειδοποίηση πεζών)
Ενίσχυση αμαξώματος αυτοκινήτου
υαλοκαθαριστήρας
Παράθυρα
σύστημα ανύψωσης παραθύρων: ηλεκτρικό
rear defroster
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο και χειροκίνητα αναδιπλωμένο
εξωτερικός και εσωτερικός καθρέφτης
Εσωτερικός καθρέφτης
οπισθοπορείας
μηχανικό αντιθαμβωτικό
διαμόρφωση καθισμάτων
καθίσματα
PVC
ταμπλό οργάνων
Ψηφιακή οθόνη LED
Εσωτερική διαμόρφωση
safety handle
πλευρά του συνοδηγού
εμπρός και πίσω ομαδικά φώτα
Διαμόρφωση φωτός
μπροστινό φως ομίχλης
Αυτόματο γωνιακό φως Υποβοήθησης
remark：●:standard,○:optional,─:none / The configuration is subject to change, pls refer to real vehicle.
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L7e

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ & ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

www.zhidou.gr

Σφραγίδα αντιπροσώπου

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδος
ΝΙΚΟΣ ΖΥΜΠΑΣ Α.Ε
Γρ.Λαμπράκη 440, 187 58 Πειραιάς
Τηλ. 210 4003901
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