NISSAN

e-NV200
EVALIA & VAN

e-NV200 EVALIA & VAN

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΜΙΚΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 200 KM
ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΗΣ 301 KM
(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, οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος αλλά και της μπαταρίας στο σημείο χρήσης.

e-NV200 EVALIA

e-NV200 VAN

NissanConnect
EV NAVIGATION
Μέσω του κουμπιού Zero Emission,
έχετε άμεση πρόσβαση σε:
Εκτιμώμενη αυτονομία
Κοντινούς σταθμούς φόρτισης
Προγραμματισμός Eco διαδρομής
Χρήση ενέργειας
Οδηγικές συνήθειες και ιστορικό

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΦΌΡΤΙΣΗΣ
ΈΝΔΕΙΞΗ ΙΣΧΎΟΣ
ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΗ ΑΥΤΟΝΟΜΊΑ

ΣΤΆΘΜΗ
ΦΌΡΤΙΣΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ

e-NV200 EVALIA & VAN *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ				

VAN 			

Evalia		

LUDO

Θύρες 				5-θυρο				5-θυρο
Θέσεις 				

2				

7

ΜΟΝΤΕΛΟ					

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 			
Τύπος ηλ. μηχανής					
Μέγιστη ισχύς		
Μέγιστη ροπή		

VAN 			

Evalia		

LUDO

Θύρες 					5-θυρο				5-θυρο

kW(PS)/min-1		

AC synchronous

Θέσεις 					

80(109)/3008-10000rpm

Nm/min-1				

2				

7

ΒΑΡΗ						

254 /0-3008rpm

Μικτό βάρος (PTW)		

Kg		

2220			

2250		

Max. RPM						
10500

Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο		

Kg		

630			

555		

555

Energy type						
Electricity

Μέγιστο βάρος στον άξονα (PAW)

Kg		

1180			

1180		

1180

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ			

		

Εμπρός
Πίσω

Kg		1200			 1200		 1200

Κιβώτιο ταχυτήτων					
Αυτόματο

Μέγιστο βάρος έλξης

Κινητήριοι τροχοί					
Εμπρός

		

ΜΠΑΤΑΡΙΑ			

Μέγιστο κάθετο βάρος στον κοτσαδόρο		

Kg		

75			

-		

Τύπος						 Laminated lithium ion

Μέγιστο φορτίο οροφής		

Kg 		

100			

100		

Voltage		

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			

Capacity		

V				Nominal voltage 360 V
kWh				
40 kWh

με φρένα
χωρίς φρένα

Kg		

410			

mm				

2011

Φόρτιση μπαταρίας

Πλάτος (χωρίς καθρέπτες)		

mm				

1755

Ύψος (χωρίς φορτίο)		

mm				

1850

kW				
6.6kw
7.5 h (Wallbox) / 40 min (ταχυφόρτιση)

ΦΟΡΤΙΣΗ
On-board charger		

kW				
6.6kW

Απόσταση από το έδαφος (χωρίς φορτίο)		

kW				

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ / ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ						

Καλώδιο φόρτισης					

50kW (option)
6m long - 3.5kg

Σύστημα πέδησης			

Ύψος			mm		1358			 1358		 1305

15” x 6.0J Ofset:45

Όγκος φόρτωσης (Max)

1Row Van

m3		4.2			N/A		N/A

3rd Seat Folded

m3		N/A			 2.1		 2.0

		 2nd Seat Folded (2Row)

m3		N/A			 N/A		 N/A

Διαστάσεις ελαστικών					
185/65R15

		

Κύκλος στροφής (Wall to Wall)

m				

11.13			

Κύκλος στροφής (kerb to kerb)

m				

10.6

		 2nd Seat Folded (3Row)

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ						

Πλευρική πόρτα		

Πλάτος

m3		N/A			 3.0		 3.0
mm		700			 700		 700

Wh/Km 		

206			

206		

206

		

Ύψος

mm		1171			 1171		 1171

km		

275			

275		

275

Πίσω πόρτα		

Πλάτος

mm		1262			 1262		 1262

		

Ύψος

mm		1228			 1228		 1228

Wh/Km 		

259			

259		

259

Αυτονομία μικτού κύκλου (WLTP)

km		

200			

200		

200

Αυτονομία κύκλου πόλης (WLTP)

km		

301			

301		

301

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2
(μικτού κύκλου)		

g/Km		0			 0		 0

Μέγιστη ταχύτητα

Km/h		123			 123		 123

Επιτάχυνση 0-100km/h

153.4

Πλάτος			mm		1500			 1500		 1495
Electro Hydrostatic Actuator

Διαστάσεις τροχών					

Ηλεκτρική κατανάλωση (WLTP)

mm				

Μήκος			mm		2040			 2040		 2040

ΑΜΑΞΩΜΑ			

Αυτονομία μικτού κύκλου (NEDC)

100

Μεταξόνιο			
mm				
2725

Quick charger		

Ηλεκτρική κατανάλωση (NEDC)

-

Μήκος			
mm				
4560
Πλάτος (με καθρέπτες)		

Hours			

-		

Kg		410			 -		 -

Αριθμός κυψελών						
192
Χρόνος φόρτισης		

2250

sec.		14			 14		 14

e-NV200 EVALIA & VAN
ΧΡΩΜΑΤΑ

White (S) - QM1
(EVALIA & VAN)

Silver (M) - KL0
(EVALIA & VAN)

Blue (P) - BW9
(EVALIA)

White (3P) - QAB
(EVALIA)

Light Grey (PM) - K51
(EVALIA & VAN)

Red (S) - Z10
(EVALIA & VAN)

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

15” STEEL COVER
(EVALIA & VAN)

Black (M) - GN0
(EVALIA & VAN)

15” ALLOY
(EVALIA & VAN)

DARK TRIM (EVALIA)

DARK TRIM (VAN)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
D

B
C

Διαστάσεις

E
A

A

Μήκος

mm

4560

B

Πλάτος με καθρέπτες

mm

2011

C

Πλάτος χωρίς καθρέπτες

mm

1755

D

Ύψος (χωρίς φορτίο)

mm

1850

E

Μεταξόνιο

mm

2725

*ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ e-NV200 EVALIA & VAN

VAN
ENERGY
Εσωτερικό

Τιµόνι ρυθµιζόµενο καθ' ύψοσ
Κάθισµα οδηγού µε ρύθµιση απόστασησ
Κάθισµα συνοδηγού µε αναδίπλωση
Χώροσ αποθήκευσησ κάτω από το κάθισµα οδηγού
Μεταλλικό χώρισµα χωρίσ παράθυρο
Κεντρικόσ αποθηκευτικόσ χώροσ στο πάνω µέροσ
του πίνακα οργάνων (µέγεθοσ Α4)
Άγκιστρα στον χώρο φόρτωσησ (6x)
Εσωτερική επένδυση πίσω πόρτασ τύπου 2, µαύρη
Ποτηροθήκεσ εµπρόσ (2+2)
2 ηχεία στισ εµπρόσθιεσ πόρτεσ
Συρόµενα άγκιστρα χώρου φόρτωσησ
Χωρίσ εσωτερικό καθρέπτη
Αλεξήλια οδηγού – συνοδηγού µε θήκη καρτών
Τραπεζάκι στην πλάτη του καθίσµατοσ συνοδηγού
Φώτα καµπίνασ, ανάγνωσησ και χώρου φόρτωσησ
Πρίζα 12V
Φίλτρο γύρησ

Εξωτερικό

Καλωδίωση κοτσαδόρου
Εξωτερικοί καθρέπτεσ και λαβέσ σε µαύρο
∆ύο πλευρικέσ συρόµενεσ πόρτεσ
∆ύο ανοιγόµενεσ πόρτεσ πίσω χωρίσ παράθυρο
Μαύροσ προφυλακτήρασ εµπρόσ – πίσω
Ζάντεσ ατσάλινεσ 15" + Ελαστικά 185/65 R15 + Τάσια
Ρεζέρβα
Κεραία οροφήσ
Χώροσ φόρτωσησ χωρίσ παράθυρα
Υαλοκαθαριστήρεσ εµπρόσ µε διακοπτόµενη λειτουργία

Άνεση - Ηλεκτρικέσ ευκολίεσ

Κεντρικό κλείδωµα
Έξυπνο κλειδί και µπουτόν εκκίνησησ κινητήρα
Ηλεκτρικά παράθυρα εµπρόσ
Ένδειξη εξωτερικήσ θερµοκρασίασ
Καλοριφέρ µε φωτεινέσ ενδείξεισ και επιπλέον θερµαντήρα 5kW
Σύστηµα εξοικονόµησησ ενέργειασ (προβολείσ + φωτισµόσ
καµπίνασ)
Καλώδια φόρτισησ : 10Α EVSE (οικιακή πρίζα) + Mod3 32A (wallbox)
Air-Condition
Θύρα ταχυφόρτισησ
RCD µε MP3 (2DIN), Θύρεσ USB & Aux-In, Bluetooth, RDS
Χειριστήρια ηχοσυστήµατοσ και Bluetooth στο τιµόνι
Ρύθµιση ύψουσ δέσµησ προβολέων
Λειτουργία ECO
Φώτα ηµέρασ
Πίσω φώτα LED

Ασφάλεια

ABS µε EBD
Ζώνεσ ασφαλείασ εµπρόσ 3 σηµείων µε προεντατήρεσ
VDC µε διακόπτη απενεργοποίησησ + Hill Start Assist
Αερόσακοσ οδηγού
Σύστηµα ηχητικήσ προειδοποίησησ πεζών
Προστασία µπαταρίασ από υπερφόρτιση
Σύστηµα ψύξησ µπαταρίασ
Σύστηµα Ελέγχου Πίεσησ Ελαστικών (TPMS)
∆ισκόφρενα εµπρόσ-πίσω
Immobilizer

ACENTA
Εσωτερικό

Προστατευτικό δαπέδου χώρου φόρτωσησ PVC

Εξωτερικό

Προβολείσ οµίχλησ εµπρόσ

Άνεση - Ηλεκτρικέσ ευκολίεσ

Ηλεκτρικοί καθρέπτεσ
Cruise Control + Speed Limiter µε χειριστήρια στο τιµόνι

Ασφάλεια

Κάµερα πίσω θέασησ µε εικόνα στα όργανα
Αερόσακοσ συνοδηγού
Πλευρικοί αερόσακοι εµπρόσ

TECHNA
Εξωτερικό

Ζάντεσ ελαφρού κράµατοσ 15"

Άνεση / Ηλεκτρικέσ Ευκολίεσ

NissanConnect : Έγχρωµη οθόνη 7", GPS, Πυξίδα,
Σύστηµα πλοήγησησ
Αισθητήρεσ φωτόσ & βροχήσ

EVALIA
ENERGY
Εσωτερικό

3άκτινο τιµόνι πολυουρεθάνησ µε ρύθµιση καθ' ύψοσ
2 ηχεία στισ εµπρόσθιεσ πόρτεσ
4 άγκιστρα πρόσδεσησ στον χώρο αποσκευών
Άγκιστρο πρόσδεσησ παιδικού καθίσµατοσ
Άγκιστρο στο ταµπλό (πλευρά συνοδηγού)
Χειρολαβή οροφήσ στη θέση του συνοδηγού
Αλεξήλια οδηγού – συνοδηγού µε θήκη καρτών
3 προσκέφαλα στη 2η σειρά καθισµάτων, 2 προσκέφαλα
στην 3η σειρά καθισµάτων

Αναδίπλωση καθισµάτων : 2η σειρά 60:40, 3η σειρά 50:50
Συρόµενο κάθισµα οδηγού µε ανάκλιση πλάτησ
Αποθηκευτικόσ χώροσ κάτω από το κάθισµα οδηγού
Θέσεισ αποθήκευσησ και υποβραχιόνια
στισ εµπρόσθιεσ πόρτεσ
Φώτα καµπίνασ, ανάγνωσησ και χώρου αποσκευών
Κεντρική κονσόλα µε αποθηκευτικό χώρο
Ανοιγόµενο ντουλαπάκι συνοδηγού
Αποθηκευτικόσ χώροσ στο ταµπλό (µέγεθοσ Α4)
4 ποτηροθήκεσ (2 στο ταµπλό, 2 στην κεντρική κονσόλα)
Φίλτρο γύρησ

Εξωτερικό

Μη ανοιγόµενα πλευρικά παράθυρα (2η σειρά)
Εξωτερικέσ χειρολαβέσ θυρών και καθρέπτεσ σε
µαύρο χρώµα
Προφυλακτήρεσ σε µαύρο χρώµα
Ζάντεσ ατσάλινεσ 15" + Ελαστικά 185/65 R15 + Τάσια τροχών
Κιτ επισκεύησ ελαστικού
Κεραία οροφήσ
2 συρόµενεσ πλευρικέσ πόρτεσ & πίσω πόρτα µε πράσινη απόχρωση
Μηχανικά συρόµενεσ πόρτεσ µε παιδική ασφάλεια
3o φωσ STOP τοποθετηµένο ψηλά
Πίσω πόρτα ανοιγόµενη προσ τα επάνω

Άνεση - Ηλεκτρικέσ ευκολίεσ

Ηλεκτρικά παράθυρα εµπρόσ
(Οδηγού: One-Touch & Anti-Trap)
Έξυπνο κλειδί + Μπουτόν εκκίνησησ κινητήρα
Σύστηµα εξοικονόµησησ ενέργειασ
(προβολείσ + φωτισµόσ καµπίνασ)
Ένδειξη εξωτερικήσ θερµοκρασίασ
Μηχανική ρύθµιση ύψουσ δέσµησ προβολέων
Σύστηµα αντιθάµβωσησ (πίσω παράθυρα)
Υαλοκαθαριστήρεσ µε διακοπτόµενη λειτουργία
Πρίζα 12V
Λειτουργία ECO
RCD µε MP3 (2DIN), Θύρεσ USB & Aux-In, Bluetooth, RDS
Χειριστήρια ηχοσυστήµατοσ και Bluetooth στο τιµόνι
Air-Condition
Θύρα ταχυφόρτισησ
Καλώδια φόρτισησ : 10Α EVSE (οικιακή πρίζα) + Mod3 32A (wallbox)

Ασφάλεια

Immobilizer
Κεντρικό κλείδωµα θυρών
Προστασία µπαταρίασ από υπερφόρτιση
∆ισκόφρενα εµπρόσ-πίσω
Φώτα ηµέρασ
Πίσω φωτιστικά LED
ABS + EBD
Σύστηµα Ελέγχου Πίεσησ Ελαστικών (TPMS)

Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί εµπρόσ, τύπου κουρτίνασ (6)
∆υναµικόσ Έλεγχοσ Οχήµατοσ (VDC)
Υποβοήθηση Εκκίνησησ σε Ανωφέρεια (Hill Start Assist)
Μονάδα ήχου για προστασία πεζών
Προειδοποίηση ζωνών ασφαλείασ
Ζώνεσ ασφαλείασ 3σηµείων εµπρόσ (ELR & Load limiter)
Ζώνεσ ασφαλείασ 3σηµείων στη 2η (3x) και 3η (2x) σειρά καθισµάτων
Σύστηµα ψύξησ µπαταρίασ

ACENTA
Εξωτερικό

Προβολείσ οµίχλησ εµπρόσ
Ανοιγόµενο παράθυρο συρόµενησ πόρτασ (2η σειρά)

Άνεση / Ηλεκτρικέσ Ευκολίεσ

Ηλεκτρικοί καθρέπτεσ
Cruise Control + Speed Limiter µε χειριστήρια στο τιµόνι

Ασφάλεια

Κάµερα πίσω θέασησ µε εικόνα στα όργανα

LUDOSPACE
Εσωτερικό

4 ηχεία
Χειρολαβέσ οροφήσ στη θέση του συνοδηγού και
στην 2η σειρά καθισµάτων
Εµπρόσθια καθίσµατα µε τραπεζάκι πλάτησ και ποτηροθήκεσ
6 ποτηροθήκεσ (2 στο ταµπλό, 2 στην κεντρική κονσόλα, 2 πλευρικέσ πίσω)

Εξωτερικό

Ανοιγόµενα πλευρικά παράθυρα (2η σειρά)
Παράθυρα οδηγού – συνοδηγού µε πράσινη απόχρωση
Πλευρικά παράθυρα φιµέ
Εξωτερικέσ λαβέσ θυρών στο χρώµα του αµαξώµατοσ
Προφυλακτήρεσ στο χρώµα του αµαξώµατοσ
Ζάντεσ ελαφρού κράµατοσ 15"
Κεντρικό καπάκι ζάντασ
Κανονική ρεζέρβα ελαφρού κράµατοσ
Προβολείσ LED µε διάκοσµο EV
Συρόµενη & πίσω πόρτα µε φιµέ κρύσταλλα

Άνεση - Ηλεκτρικέσ ευκολίεσ

Έγχρωµοσ πίνακασ οργάνων µε υποστήριξη κάµερασ πίσω θέασησ
Πρίζεσ 12V (2x)
Αισθητήρεσ φωτόσ & βροχήσ
NissanConnect: Έγχρωµη οθόνη 7", GPS, Πυξίδα, Σύστηµα πλοήγησησ

Το σύστημα Intelligent Mobility μάς 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 ηλεκτρικό όχημά σας καθ’οδόν. 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 κατά το χρόνο
εκτύπωσης. Το έντυπο ενδέχεται να 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, τον εξοπλισμό και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται σε αυτή
την έκδοση χωρίς προειδοποίηση. Οι επίσημοι έμποροι Nissan ενημερώνονται για τις αλλαγές αυτές. Λόγω των περιορισμών
των μεθόδων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται σε αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν
από τις πραγματικές αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Απαγορεύεται η μερική
ή ολική αναπαραγωγή αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφή συγκατάθεση της Nissan International. Τα σχετικά δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τις εταιρείες του ομίλου Nissan.
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