


XEV iEV7s kesintisiz sürüş 
zevki sunan % 100 
elektrikli bir araçtır.

XEV iEV7s tamamen elektrikli kompakt 
bir SUV'dur.

XEV iEV7s, sıfır emisyonlu çevre dostu 
Bataryalı Elektrikli Araçtır. (BEA - Battery 
Electric Vehicle - BEV). İçten yanmalı 
motoru yoktur. Dönüşüm sağlayan 
güçlü ve verimli elektrik motorlu bir 
sisteme sahiptir. Bataryada depolanan 
enerjiyi itici  bir güç haline getirerek 
kullanmaktadır.



Modern çizgiler ve 
detaylarda büyük özen.

XEV’nin elektrikli kompakt SUV’un 
kusursuz hatları ve cesur karakteri ön 
ve arka aydınlatma grubu ile 
bütünleşen gövde yapısından 
şekillenmektedir.

9,5 sn
     0' dan 100 km/s' e

320 km
Range of 60 km/h

1 saat
Hızlı şarj süresi

1 h
Charging time (fast)

320 km
Menzil



En yüksek seviyede 
elektrikli araç batarya 
güvenliği.

Batarya güvenliği 5 kat koruma önlemi 
ile garanti edilmektedir. Bir çarpışma 
durumunda yangını veya elektrik 
çarpmasını önlemek için bataryadan 
gelen güç tüm araç sistemlerinden 
kesilecektir.

Bataryanın aşırı yüklenmesi durumunda 
araç, sıkı güvenlik donanımı ve yazılımı ile 
koruma önlemlerine sahiptir.
Maksimum yolcu ve akü güvenliği için,
araç; ekstra güç ve direnç sağlarken
düşük araç ağırlığını koruyan yüksek 
mukavemetli çelik yapıya sahiptir. 



Sınırsız hareket.

XEV iEV7s, şehrin sınırlı trafik alanları içinde 
özgürce hareket etmenizi sağlar.

XEV iEV7s, şehirde kullanım kolaylığı sağlayan ve 
şehir dışı geziler için uygun olan çok yönlü bir 
kompakt SUV’dur.

Hızlı bir şekilde şarj olur ve çevreye duyarlı, sıfır 
CO2 emisyonu ile şehir içi kullanımda 320 km'ye 
kadar sürüş özgürlüğünü garanti eder.



Teknik özellikler

4135×1750×1560
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85/270
30/96
≥30%
130
4,3 
9,5

Lityum NCA
2,8
42P96S
40
Sıvı Sistem
6.6 kW
320 km
8s
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1s
<40dak
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TEKNİK BİLGİLER
Toplam boyut (UxYxG)
Aks açıklığı (mm) 
Min. yerden yükseklik(mm)  
Yüksüz araç ağırlığı (kg) 
Araç ağırlığı (kg)    
Maks. Güç (kW)/Tork (Nm) 
Anlık gücü (kW)/(Nm)      
Azami tırmanma kabiliyeti    
Maks. hız (km/h)      
Hızlanma süresi (0-50 km/h) (s)  
Hızlanma zamanı (0-100 km/h) (s)    
BATARYA
Tip
Birim kapasitesi
Grup formu
Toplam batarya kapasitesi (kWh) 
Soğutma tipi
Şarj gücü ( yavaş şarj) 
Menzil
AC şarj yaman (yavaş)ı  (%0-%100)
AC şarj zamanı (yavaş) (%15-80)
DC şarj zamanı (yavaş) (%15-80) 

Uzun ömrülü şarj
Uzun menzil şarj     
Düşük sıcaklıklarda şarj durumu   
Zamanlamalı şarj
Otomatik şarj (Standart Mod) •
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AKTIF GÜVENLIK
Ön ve arka hava soğutmalı disk fren                                     
EPS (Elektrik Kontrollü Direksiyon)                        
BOSCH entegre ABS sistemi                                    
EDB (elektronik fren güç dağıtımı)                                
BOS fren güvenlik sistemi                                                  
Elmas kesim alaşımlı jantlar                                    
Lastikler 205/55/16                                           
Park asistanı için ön radarlar (4)                                   
Park asistanı için arka radarlar (4)                                                      
Merkezi elektronik hırsızlık önleyici sistem                         
Mekanik  hırsızlık önleyici sistem   
Acil durum ışıkları ile birlikte yönelimsel aydınlatma  
Uzaktan komut ile bagaj kilidi açma
Merkezi kilitleme
Uzaktan komut ile kapı kilitleme 
Lastik basınç ve sıcaklık kontrol sistemi 
Emniyet kemer işitsel ve görsel uyarı sistemi
Ön gerilimli emniyet kemerleri (2)
Arka emniyet kemerleri (3)
VSP güvenlik sistemi
Lastik tamir kiti
Sürücü ve yolcu hava yastıkları
Ön ve arka tamponlarda çarpışma şokunu önleme
Çocuk güvenlik kilidi
Sürüş esnasında otomatik kapı kilitlenmesi
Kaza sonrası otomatik kapı kilidinin açılması
Kaza sonrası yüksek voltaj sistemini devre dışı bırakma
Yan kapılarda güvenlik arttırıcı güçlendirme
Ön ve arka yolcuları için güvenlik kafesi
Çocuk koltukları için çift arka ataşman
Bagajda bulunan manuel "kaçış" anahtarı

ARAÇ DIŞI ÖZELLİKLER
LED gündüz sürüş farları   
LED yüksek görüş fren uyarı aydınlatma                
Elektrikli dış dikiz aynasına entegre LED dönüş aydınlatması             
Elektrik ısıtmalı buz çözme fonksiyonlu dış dikiz aynası                         
Elektrikli camlar                                                
Tek tuşla pencere kaldırma (sıkışmayı önleme işlevli)                            
Ön cam BOSCH kauçuk silecek                                     
Arka cam sileceği                                     
Arka cam için elektrik ısıtmalı buğu çözücü sistem                                  
Tavanda anten                        
Tavan rayları  
Ön hava ızgarasındaki şarj arayüzleri
Akü şarj sistemi anahtarı
Şarj gösterge ışığı
Tehlike uyarı flaşı

KONFOR  
ECO sürüş sistemi
SPOR sürüş sistemi
Siyah deri direksiyon simidi
Siyah deri koltuklar
Arka bölmede bardak tutuculu kol dayama
Deri döşeme torpido
12V bağımsız sürücü - yolcu soketi
Ön park sensörleri
Arka park sensörleri
360 görüşe sahip ön / arka park kamerası
Çıkarılabilir küllük
Arka elbise askısı

FONKSİYONEL ÖZELLIKLER
Otomatik sıcaklık sabitlemeli  klima
Polen filtreleri
Seyir Kontrol Sistemi
PEPS anahtarsız  gir / başlat
EPB (Elektronik Park Freni)
Autohold Otomatik tutma sistemi
6 hoparlörlü eller serbest sistemi
8 ”dokunmatik ekran sistemi
Radyo AUX + USB
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Batarya Garantisi
8 yıl ya da 150,000 km

Acil Yol Yardım
4135 mm

1750 mm

15
60

 m
m

DC şarj zamanı (yavaş) (%15-80)
Hızlı şarj   
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Daha fazla bilgi için 
www.xfuturemobility.com


