
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

        

   Maxus EV80 

 

 

           Tehnični podatki in posebnosti Evropa 

 

            
  



 

Specifikacije kombija 

Maxus EV80 

 

Dolžina          5.700 mm 

Širina 1.998 mm 

Višina 2345 mm 

Medosna razdalja 3850 mm 

Sedeži 3 

Teža praznega vozila 2.550 

Maks. dovoljena teža vozila 3.500 kg 

GCW (dovoljena skupna masa 

skupine vozil) 

Največja dovoljena vlečena masa1 1200 kg 

Nosilnost 950 kg 

Prostornina tovornega prostora 10,2 m3 

                                           
*Priklopnik s centralno osjo 

Specifikacije šasije s kabino in kesonom  
Maxusa EV80 



 

 

 

 

 

 

  

 

Dolžina 5620 mm 

Širina 1998 mm 

Višina 2231 

Medosna razdalja 3850 mm 

Sedeži 3 

Teža praznega vozila 2.260 kg 

Skupna teža vozila s prikolico 3.500 kg 

Dovoljena skupna masa skupine vozil (GCW) 4.000 kg 

Največja dovoljena vlečena masa* 1200 kg 

Nosilnost je odvisna od nameščene karoserije – 

Nepopoln WVTA (sistem za homologacijo celotnega 

vozila) vozila – karoserija mora biti nameščena 

 

*Priklopnik s centralno osjo – odobren v EU 

na voljo z vlečno kljuko 



Ponovna oživitev električnega vozila 

  

 – Taksipodjetje ARM je že davnega junija 1909 začelo uporabljati  

100-odstotne električne taksije in dostavne kombije. 

– Več kot 100 električnih vozil v Detroitu s številnimi  

polnilnimi mesti DC v Amsterdamu Polnjenje  

med odmorom za kosilo in malico 

– Zelo pozitivna izkušnja: Tihi, zanesljivi, brez neprijetnih  

vonjav zaradi izpušnih plinov, preprost zagon in vožnja, brez  

zapletenega menjalnika, občutno  

krajši čas in nižji stroški vzdrževanja 

– Toda februarja 1926 so opustili še zadnji električni taksi  

in ga zamenjali z vozilom na bencin. 

– ZAKAJ? 



CELOVITA HOMOLOGIRANA VOZILA V MAJHNIH SERIJAH 

Prikaz 1: 

[2017] [WX0000004] 

EC-IZJAVA O SKLADNOSTI 

Spodaj podpisani Yang Yi potruje, da je vozilo: 

0.1.     Znamka (trgovsko ime proizvajalca): LDV 

0.2.     Tip: SV6C 

           Različica (a): A810 

           Verzija (a): 345357F 

0.2.1.  Poslovno ime: LDV V80 

0.4.      Kategorija vozila: N1 

0.5       Ime podjetja in naslov proizvajalca: 

SAIC MAXUS Automotive Co., Ltd. 

Št. 2500, Jungong Road, okraj Yangpu, Šanghaj, Kitajska 

0.6       Mesto in način pritrditve predpisanih tablic: 

Na stebru B na sovoznikovi strani, prestavna ročica 

             Mesto z identifikacijsko številko vozila: 

Prednji del desne vzdolžne gredi (zunanje) 

0.9        Ime in naslov zastopnika proizvajalca (če obstaja): 

LSKG57C13HA050632 

Ustreza v vseh pogledih tipu, opisanemu v odobritvi 

(e4*KS07/46*0021*04), izdani dne  

( …………….) in se lahko trajno registrira v državah, v katerih vozijo po desni/levi (b) in na 

merilniki hitrosti uporabljajo metrične/imperialne (c) enote (d). 

 

(kraj) (datum): Šanghaj 30. 6. 2017      (Podpis): Yang Yi ____________ 

 

 

 

Prikaz 2 

Splošne konstrukcijske karakteristike  

1. Število osi in koles:  2 osi, 4 kolesa 

1.1 Število in položaj osi pri dvojnih kolesih: s. n. u. 

3. Pogonske osi (število, položaj, povezava): 1, prednja 

Osnovne dimenzije  

4. Medosna razdalja (e): 3850 mm 

4.1. Razmik osi: 1-2: ni podatka mm 2-3: ni podatka mm 3-4: ni 

podatkov mm 

5. Dolžina: 5700 mm 

6. Širina: 1998 mm 

7. Višina: 2345 mm 

8. Oddaljenost centra sedla pri vlečnem vozilu polpriklopnika (največja in 

najmanjša): 

ni podatkov mm 

9. Razdalja med sprednjim delom vozila in središčem naprave za spenjanje: 

 5795 mm 

11. Dolžina nakladalnega območja: 3150 mm 

Mase  

13. Masa vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo: 2.545 kg (f) 

13.1. Porazdelitev te mase na osi: 1. 1.465 kg 2. 1.080 kg 3. Ni podatkov kg (1) 

(q) 

13.2. Dejanska masa vozila: 2545 kg 

14. Masa osnovnega vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo: Ni podatkov kg (1) (q) 

16. Največja tehnično dovoljena masa:  

16.1. Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila: 3500 kg 

16.2. Največja tehnično dovoljena masa na vsako os: 1. 1766 kg 2. 1900 kg 3. s. n. u. kg 

itd. 

16.4. Največja tehnično dovoljena masa skupine vozil pomeni 

skupno maso kombinacije motornega in priklopnega vozila: 

4000 kg 

18. Največja tehnično dovoljena masa vlečenega vozila za:   

18.1. Priklopnik z vrtljivim vlečnim drogom: s. n. u. kg 

18.2. Polpriklopnik: s. n. u. kg 

18.3. Priklopnik s centralno osjo: 1200 kg 

18.4. Priklopnik brez zavore: 750 kg  

19. Največja tehnično dovoljena statična masa v točki spenjanja: 120 kg 

Električna centrala  

20. Proizvajalec motorja: SNC WUXI 

21. Šifra motorja, ki je označena na motorju: TZ249XSS001 



22. Način delovanja: AC, 3-fazni, vzbujalni, sinhronizirani, s trajnimi magneti 

23. Povsem električno: da/ne (1) 

23.1. Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1) 

24. Število in namestitev valjev: s. n. u. 

25. Prostornina motorja: s. n. u. 

26. Gorivo: Dizel/bencin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodizel/dušik (1)  

26.1. Enogorivno/dvogorivno/večgorivno (1)  

26.2. (Samo dvogorivno) Tip 1A/Tip 1B/ Tip 2A/ Tip 2B/Tip 3B (1)  

27. Maksimalna moč  

27.1. Največja nazivna moč (9): s. n. u. kW pri s. n. u. min-1 (motor z notranjim izgorevanjem) (1)  

27.2. Največji urni donos: 92 kW (električni motor) (1)  

27.3. Največja nazivna moč: 92 kW pri 4000 min-1 (električni motor) (1)  

27.4. Največja tridesetminutna moč: 60 kW (električni motor) (1)  

28. Menjalnik (tip): Samodejni 

Največja hitrost  

29. Največja hitrost: 100 km/h/62 

mph 

Osi in vzmetenje  

30. Kolotek osi: 1. 1.734 mm 2. 1728 mm 3. ni podatkov mm 

35. Kombinacija plašč/kolo (h): 215/70R 16C 

Zavore  

36.   

37. Tlak v napajalnem vodu zavornega sistema za priklopno vozilo: s. n. u. bar 

Karoserija  

38. Šifra karoserije (i): BB KOMBI 

40. Barva vozila (i) Bela 

41. Število in konfiguracija vrat:  

        Voznikova vrata (kol1), sovoznikova vrata (kol1) in zadnja vrata na kabini so (kol2) vrata s 

tečaji 

42. Število sedišč (vključno z voznikom) (k): 3 sedeži 

Priklopna naprava  

44. Številka odobritve ali odobritvena oznaka priklopne naprave (če je nameščena): E11-55R-

0110696 

45.1. Karakteristične vrednosti (1): D: 12,5 kN / V: s. n. u. / S: 120 kg / U: s. n. u.  

Okoljska učinkovitost  



 

 

 

 

46. Raven hrupa v mirovanju: s. n. u. dB(A) pri hitrosti motorja: N/A min –1 v vožnji: 68 dB(A) 

47. Vrednost emisij izpušnih plinov (I): s. n. u.  

48. Emisije izpušnih plinov (m): Številka osnovnega regulativnega akta in zadnji regulativni akti,  

ki spreminjajo osnovnega, ki se uporablja za homologacijo Uredba(ES) št. 715/2007 oziroma Uredba 

(ES) št. 692/2008, 

kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije 2016/646 

1.1. testni postopek: Top I ali ESC (1) CO: s. n. u. HC: s. n. u. NOx : s. n. u. HC + NOx: s. n. u. 

Delci: s. n. u. Motnost dima (ELR): s. n. u. (m-1 ) 

1.2. testni postopek: Tip I (Euro 5 ali 6 (1))  

CO: s. n. u., THC: s. n. u., NMHC: s. n. u., NOx: s. n. u., THC + NOx: s. n. u., delci (masa): s. n. u., delci 

(število): s. n. u. 

2.1. testni postopek: ETC (po potrebi) CO: s. n. u., NOx: s. n. u., NMHC: s. n. u., THC: s. n. u., CH4: s. 

n. u., delci (masa): s. n. u., delci (število) s. n. u. 

2.2. testni postopek: WHTC (EURO VI)  CO: s. n. u., NOx: s. n. u., NMHC: s. n. u., THC: s. n. u., 

CH4: s. n. u.,  NH3: s. n. u., delci (masa): s. n. u., delci (število): s. n. u. 

48.1. Dimljenje (korigirana vrednost 

absorpcijskega koeficienta: 

s. n. u. 

49. Emisije CO2/poraba goriva/poraba električne energije (m): 

1. vsi pogonski sistemi, razen popolnoma električnih vozil  

2. popolnoma električna vozila in hibridna električna vozila OVC poraba električne energije 

(obremenjena, kombinirana vožnja (1)) 292 Wh/km Električni domet 192 km 

3. vozilo, opremljeno z ekološko inovacijo/ekološkimi inovacijami:  s. n. u. 

3.1. Splošna šifra ekoinovacij(e) (p1): s. n. u. 

3.2. Skupno zmanjšanje emisij CO2 zaradi ekoinovacij(e) 

(p2) (ponovite za vsako referenčno testirano vrsto goriva) s. n. u. 

Razno 

50. Homologirano skladno z oblikovnimi zahtevami za transport nevarnega blaga: 

da/razred(i):/ne (I): s. n. u. 

51. Pri vozilih za posebne namene: oznaka skladno z delom 5 v aneksu II: s. n. u. 

52. Opombe (n): s. n. u.  

 Izpusti CO2 Poraba goriva 

Mestna vožnja s. n. u. s. n. u. 

Intenzivna mestna 

vožnja: 

s. n. u. s. n. u. 

Kombinirana vožnja: s. n. u. s. n. u. 

Obremenjena, 

kombinirana 

s. n. u. s. n. u. 

 



 

 
 

 

 

 

– oseba brez izkušenj z električnimi vozili  
– oseba z zadostnimi navodili  
– strokovnjak  
– oseba, odgovorna za delo 
 
 
 
Tveganja, prisotna pri delu z baterijami pod visoko napetostjo, so: 
 
 
 
1. tveganje dotika (električni šok) 
2. opekline od isker 
3. nevarnost požara, eksplozija 
 



 

Lokacija glavnih sestavnih delov

Ojačevalec 

vakuuma 

Baterija 

Elektronska 

krmilna 

črpalka 

Pogonska 

polgred 

Električni  

kompresor 

klimatske 

naprave 

Namestite

v na desni 

Pogonski 

motor 

Nadzorna 

enota 

motorja 

Nadzorna 

enota 

ABS 

Elektronska 

vakuumska 

črpalka 

DC/DC 

VMS 

Visokonapetostna 

distribucijska škatla 



 

Vrste visokonapetostnih baterij    EV80 = tip LiFePO4 

Primerjava baterij, ki se uporabljajo v električnih vozilih 

Tip 

Gravimetrična 

gostota 

energije 

(Wh/kg) 

Nominalna napetost 

baterijske celice 

(pod splošnimi 

obratovalnimi pogoji) 

Teoretični 

življenjski cikel 

(cikli) 

Obseg 

komercializacije 
Pooblaščeni način 

Svinčeno-kislinska baterija 30–50 2 V 500-800 Opustitev – 

Nikelj-kadmijeva baterija 50-60 1,2V 1500-2000 Opustitev – 

nikelj-kovinsko-hibridna baterija 70-100 1,2 V 1000 
Trenutno v 

uporabi 

Trenutna različica 

Priusa 

Litij 

-ionska 

Baterija 

tipi 

Litij-ionska manganova 

oksidna baterija 
100 3,7 V 600-1000 

Trenutno v 

uporabi 
Več kitajskih trgov 

Litij-kobaltova oksidna 

baterija 
170 3,6 V 300 Redko uporabljen Tesla Roadster 

Litijeva baterija z 

železovim fosfatom 
100-1 10 3,2 V 

1.500–2.000, 

realno 3.000 

Trenutno v 

uporabi 
EV80, BMW i3 

Baterija iz treh elementov 

na osnovi litija 
200 3,8 V 2000 

Trenutno v 

uporabi 
Tesla MODEL S 

 

 



 

Visokonapetostna pogonska baterija   *Ni namenjena za pogon orodij ali hlajenje 

enot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip 56KWh baterijski sklop 

Kapaciteta celic 24 Ah (litijeva baterija z železovim fosfatom) 

Tip sklopa Enojni 

Bruto teža baterije 700 kg 

Serijske in paralelne povezave 104S8P 

Širina/Višina baterijskega sklopa 928 mm/2740 mm 

Visokonapetostni 

baterijski sklop 



 

 



 

Tehnologije električnih motorjev 

Delovni parametri štirih najobičajnejših tipov motorja 

Delovni parameter Motor na izmenični tok Asinhronski motor 
Trajni magnetno sinhronski 

motor 

Motor s povečano  

odpornostjo 

Razpon hitrosti/rpm 4.000~6.000 12000~20000 1500~10000 > 15.000 

Gostota moči Nizka Srednja Visoka Relativno visoka 

Teža motorja Visoka Srednja Nizka Nizka 

Prostornina motorja Velika Srednja Nizka Nizka 

Zanesljivost Povprečna Dobra Odlično Dobra 

Robustnost konstruk  

cije 
Slabo Dobra Dobra Dobra 

Strošek upravljanja Nizek Visok Visok Povprečen 

Uporabljeno v modelu 

vozila 
JAC iEV 

Tesla MODEL S ROEWE 550 s 

priključkom 

EV80, 

BMW i3, Denza 
Brez 

 



 

Podrobnosti specifikacij električnega motorja  

• Tehnični parametri 

Glavni parametri pogonskega motorja 

  Model IP-M131101 

  Tip Motor na izmenični tok 

  Nazivna hitrost, vrt./min. 3600 

  Končna hitrost, vrt./min. 12000 

  Nazivna moč, kW 60 

  Končna moč, kW 100 

  Nazivni navor, Nm 159 

  Končni navor, Nm 320 

 

 

 

Električni 

motor 

Menjalnik 

PCU 



 

Diagram moči in navora  
 



 

 

Razporeditev na instrumentni 

plošči Prikazni zaslon s 

tekočimi kristali 

Merilec hitrosti vozila 

Merilec moči 

pogonskega 

motorja 

Kapaciteta 

visokonapetostnega 

baterijskega sklopa 



 

Sestavni deli prenosa moči in shranjevanje energije ob zaviranju 

 

 

Visokonapetostni izhodni 

priključek 

Visokonapetostna 

distribucijska 

škatla 

Inverter priključek 

Motor 

Senzor za zaznavanje 

premika pedala 



 

Visokonapetostni kompresor druge generacije izmeničnega toka 

 

 

• Brez pogonskega jermena • Priključek za kompresor (na levi) 

• Kompresor s pogonom na 380 V 

električni motor 

 

• Kompresor vključno s 

upravljavcem kompresorja klimatske naprave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomični tip kompresorja  

Visokonapetostn

a 

distribucijska 

škatla 

Zapenjalnik 

Priključek 

kompresorja 

Kompresor 



 

VRSTE POLNJENJA ELEKTRIČNIH VOZIL (COnT.) 

 Vrste polnjenja (za Evropo) 

Kategorija 
Polnilni dovod 

(vozila) 

Povezovalnik za 

polnjenje 

Polnilni odvod 
Kako polniti Čas polnjenja 

Običajno 

Polnjenje 

   

  Uporabite navadni 

  polnilec nameščen v 

  domovih ali javno 

  polnilno postajo 

  Približn. 4 ure 25 

  minut (za popolno 

  napolnitev, 100 %) 

Hitro polnjenje 

   

  Uporabite hitri polnilec 

  na javnih polnilnih 

  postajah 

  50 kW: cca 30 min. 

  100 kW: cca 23 min.  

  (za polnjenje do 80 %) 

Počasno 

polnjenje 

   

  Uporabite električni 

tok 

  v gospodinjstvu 

  Približno 12 ur (do 

  polne napolnjenosti, 

  100 %) 

• Čas polnjenja visokonapetostne baterije je odvisen od stanja in vzdržljivost visokonapetostnih baterij, specifikacij polnilca in 

temperature okolja. 

• Dejansko delovanje polnilca in metoda polnjenja se lahko razlikuje glede na proizvajalca polnilca. 



 

CCS = GM, Porsche, BMW, Mercedes, Tesla in gospodarska vozila 

 
 

CCS postane standard za 

visoko-zmogljivo (hitro) 

polnjenje - 50 kW, 100 Kw 

ali celo > 200 kW) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxus EV 80 z vgrajenim polnilcem na izmenični tok    Valeo-Siemens solution (2-krat 

CCS Zemljevid polnilnih postaj – Evropa    2086 (obratovanje 24/7)  1437 (ne obratujejo 24/7)    3537 

 

Vključuje podatke iz naslednjih virov: Fastned, Going Electriv,  Ladestasjoner.no, ChargeMaster, Fortizo, Charge Your Car, Uppladdning, The Plugin Company, Clever, OpenChargeMap, Ecotricity, 

 SLAM, IRVE, Electromaps, Ibil, Ecarni, Sodetrel, Esarj 



 

3,3 kW) 



 

Elektronska vodna črpalka in hidroelektrični krmilni sistem  

Rezervoar s tekočino za 

hidravlično krmiljenje 

Cev za hidravlično krmiljenje 

(povezana s krmilno črpalko) 

Cev za hidravlično krmiljenje 

(povezana s krmilno napravo) 

Krmilna 

naprava 

EHPS-električna krmilna 

črpalka 

Sesalna cev tekočine za 

hidravlično krmiljenje 



 

Visokonapetostni varnostni senzor za nalete + varnostno zatič za nujne 

primere 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stranski senzor naletov in upravljavec zračne 

blazine se ob naletu uporabita za aktiven izklop 

moči ob naletu. Aktivni izklop visoke napetosti se 

sproži ob naletu iz sprednje, stranske ali iz zadnje 

strani pri hitrosti približno 30 kph. 

     

 

2.  Aktivni in pasivni izklop sta oblikovana, da 

izboljšata varnost. 

 

 

Električno 

vozilo 

Novi 

varnostni 

elementi 

Aktivni odklop visoke 

napetosti ob naletu 

Zaščita baterije ob naletu 



 

 

Robusten sistem z močno električno ročno zavoro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Vzdrževanje na območju Evrope 

 



 

Poprodajni portal SAIC Maxus 

 

V poprodajnem portalu so shranjeni številni pomembni dokumenti, povezani s storitvami.  

Vsak storitveni partner lahko dostopa do portala. Na spodnjem naslovu.  

https://servicenow.saicmotor.com/smcvl NFOWeb/MainServlet?action=LoginPre&  

Prenesite dokument, ki ga potrebujete na svojem računalniku. 

 

 

 

Evropa 

https://servicenow.saicmotor.com/smcvl_NFOWeb/MainServlet?action=LoginPre&


 

 

 

Evropa 

Veselimo se začetka 

poslovanja z vami. 

 

www.saiceurope.com 


