MY20.5

KONA electric

Comfort / Comfort Winner Edition

Style / Style Winner Edition

35 990 € 34 940 €
41 990 € 39 990 €

46 990 € 42 990 €

39 kWh 136 ZS

64 kWh 204 ZS

KONA electric 39 kWh 136 hj
KONA electric 64 kWh 204 hj
Tehn. specifikācijas
Akumulatora tips
Akumuliatoriaus aušinimas
Akumulatora sildīšana
Salona apsildes sistēma
Akumulatora ražība, kWh
Akumulatora enerģijas blīvums
Akumulatora spriegums
Maksimālā jauda
Maksimālais griezes moments
Lādētājs salonā (AC), kW
Uzlādes ligzdas tips

Litija jonu polimēra (Li-Ion Po)
Skysčio aušinimas
•
Elektriska ar siltumsūkni

39,2 kWh
64 kWh
124,4 Wh/kg
141,3 Wh/kg
327 V
356 V
100 kW (136 ZS)
150 kW (204 ZS)
395 Nm
395 Nm
7,2 kW
10,5 kW (3-phase)
CCS tips 2 IEC 62196-2 (Mennekes) un IEC 62196-3 (CCS)

Ekonomija
Enerģijas patēriņš – WLTP
Elektriskajā režīmā nobraucamais
attālums – WLTP- WLTP pilsētā

14,3 kWh/100km

14,7 kWh/100km

305 - 435 km

484 - 660 km

9,9 s
7,3 s
155 km/h

7,9 s
4,8 s
167 km/h

19 t

31 t

6 t 10 min

7 t 30 min

ap 57 min (80%)
ap 54 min (80%)

ap 75 min (80%)
ap 54 min (80%)

1535 - 1539 kg
2020 kg

1685 - 1743 kg
2170 kg

Veiktspēja
0 → 100 km/h
80 → 120 km/h
Lielākais ātrums
Lēstais atkārtotas uzlādes laiks
"Parastais" Schuko spraudnis 220 V / 10-16 A
Publiska uzlādes sistēma, t. i. 20 kW
max. 7,2 kW / 10,5 kW
Ātrā uzlādēšana: 50 kW
Ātrā uzlādēšana: 100 kW
Masa un tilpums
Pašmasa (min–max)*
Bruto masa
Jumta kravnesība
Piekabes masa bez bremzes
Piekabes masa ar bremzi
Transmisija
Tips
Pārnesumkārba
Šasija
Bremzes
Balstiekārta
Stūres mehānisms

80 kg

-

300 kg
300 kg
Priekšējo riteņu piedziņa
Automātiskā, vienpakāpes reduktors

Priekšējās un aizmugurējās disku bremzes
Priekšā: Makfersona statņi Aizmugurē: Daudzposmu
Motora darbināts zobstieņa tipa stūres pastiprinātājs

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.
Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
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Augstums 1570 mm

Jumta kravnesība

80 kg

Zemes klīrenss 158 mm
Garenbāze 2600 mm
Garums 4180 mm

Platums 1800 mm

Bagāžas nodalījuma ietilpība
VDA min. – maks.

332 – 1114 l

Comfort

Style

DC ātrās uzlādes ievads 50 - 100 kW, CCS Type 2

●

●

ICCB uzlādes kabelis (In-Cable Control Box, ICCB) Shuko 6A / 8A / 10A / 12A

●

●

Uzlādēšana

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.
Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
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MY20.5

KONA Electric
Comfort

Style

17” vieglmetāla diski

Navigācijas sistēma ar 10,25” skārienekrānu +
augstākās klases audiosistēma + 8 skaļruņi +
DAB radio + Duālā Bluetooth savienojamība —
iespēja vienlaikus pievienot divas viedierīces +
haizivs spuras tipa antena
LED priekšējie lukturi ar statiskajiem pagrieziena
apgaismošanas lukturiem + tālās gaismas
palīgsistēma (HBA)
Elektriski regulējams sēdeklis (vadītāja +
pasažiera sēdeklis)
Vējstikla displejs
FPAS (priekšējais sensors auto novietošanai)
Sēdeklis ar auduma un ādas apdari

Inteliģentās atslēgas sistēma (Smart Key)
7" krāsains skārienekrāns ar atpakaļskata
kameru
Mērinstrumentu panelis ar 7" LCD
ICCB uzlādes kabelis
RPAS (aizmugurējais sensors auto novietošanai)

Galvenās standarta iezīmes

Siltumsūknis
Akumulatora sildītājs
Adaptīvā inteliģentā kruīza kontrole ar Stop &
Go funkciju (SCC)
AEB – autonomā avārijas bremzēšanas
sistēma, apvienojuma tips
LKAS + vadītāja modrības brīdinājuma funkcija

Pilnībā autom. gaisa kond. ar autom. logu
aizsvīduma likvidēšanas sistēmu
Elektroniskā stāvbremze (EPB)
Tonēti stikli (aizmugurē)
Apsildāma stūre

LFA – joslas ievērošanas palīgsistēma
ISLW – inteliģentā ātruma ierobežojumu
brīdinājumu sistēma
Bezvadu uzlāde
BCW – aklās zonas sadursmes brīdinājuma
sistēma ar RCCW – brīdinājuma signālu par
šķērsojošu transportlīdzekli aizmugurē + elektriski
pielokāmi spoguļi

Comfort

Style

Stiklu tīrītāji – Aeroblade
Jumta sliedes
Aptumšots vējstikls
Tonēti stikli (aizmugurē)
Apsildāms aizmugurējais logs ar taimeri
Elektriski vadāmi ārējie spoguļi ar apsildes funkciju
Projektora tipa priekšējie lukturi
LED dienas gaitas lukturi + gabarītlukturis
Spoguļu korpusi, durvju rokturi un buferis virsbūves krāsā
Sānu spoguļi ar integrētiem LED pagrieziena rādītājiem
LED aizmugurējie kombinētie lukturi
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●

●

●

●

●

●

●

●

●
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LED priekšējie lukturi ar statiskajiem pagrieziena apgaismošanas lukturiem + tālās gaismas palīgsistēma (HBA)

Ārpuse
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-
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Comfort

Style

●

●
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7,0 J x 17" vieglmetāla diski, 215/55R17 Michelin Primacy 4 riepas

Dinamika
Braukšanas režīma izvēle
Elektroniskā stāvbremze (EPB)
Regulējama rekuperatīvā bremzēšana ar pārslēgšanas lāpstiņām

Salons
Sēdekļu atzveltņu kabatas
Elektriski regulējams jostasvietas balsts (vadītāja sēdeklis – 2 virzieni)
Saulesbriļļu nodalījums
Stūre ar (manuāli) regulējamu augstumu un attālumu

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.
Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma
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Saulsargs-spogulītis ar apgaismojumu
Otrā sēdekļu rinda, nolokāma 6:4
Konsoles roku balsta kārba
Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
Priekšējo sēdekļu galvas balstu pacelšana-nolaišana
Bagāžas nodalījuma lampiņa
Bagāžas tīkls
Bagāžas nodalījuma pārsegs
Bagāžas nodalījuma organizātors ar sadalošo grīdu un vietu uzlādes kabelim zem grīdas
Pedāļi – metāla apdare
Elektriski regulējams sēdeklis (vadītāja + pasažiera sēdeklis)
Sēdeklis ar auduma un ādas apdari
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Salona opcijas
Comfort

Style

Sēdekļi ar
melna
auduma
apdari

●

-

Sēdekļi ar
melna
auduma un
ādas apdari

-

●

Sēdekļi ar
melnas ādas
apdari

-

o

Pelēkzils
salons ar
auduma-ādas
sēdekļiem

-

Pelēkzils
salons ar
sēdekļi ar
pelēks ādas
apdari

-

Komforts un ērtības
Inteliģentās atslēgas sistēma (Smart Key)
Adaptīvā inteliģentā kruīza kontrole ar Stop & Go funkciju (SCC)
Elektriski darbināmi logi – vadītāja loga automātiska pacelšana un nolaišana + drošība
Automātiska lukturu vadība
Pilnībā autom. gaisa kond. ar autom. logu aizsvīduma likvidēšanas sistēmu
ECM spogulis
Lietus sensori
Priekšējo sēdekļu apsilde
Apsildāma stūre
DC ātrās uzlādes ievads 50 - 100 kW
ICCB uzlādes kabelis (In-Cable Control Box, ICCB)
Salona priekšuzsildes taimeris (uzlādes laikā)

Informācija un izklaide
7 collu krāsains skārienjutīgs ekrāns ar Apple Carplay un Android Auto instalāciju un balss
atpazīšanas sistēmu, DAB radio, haizivs spuras tipa antena

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.
Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma
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Optional
without extra cost

o
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Navigācijas sistēma ar 10,25” skārienekrānu + augstākās klases audiosistēma + 8 skaļruņi + DAB
radio + Duālā Bluetooth savienojamība — iespēja vienlaikus pievienot divas viedierīces + haizivs
spuras tipa antena
Atpakaļskata kamera ar dinamiskām dublējumlīnijām
Elektrības kontaktligzda (12 V) (1EA) + 1 USB
AUX* + USB (*nav pieejams ar navigācijas sistēmu)
Audio sistēmas vadības pogas uz stūres
Bluetooth
Mērinstrumentu panelis ar 7" LCD
Vējstikla displejs
Bezvadu uzlāde
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Drošība
Riepu remonta komplekts (TMK)
eCall - automatizēta ārkārtas izsaukumu sistēma
Virtuālā dzinēja skaņas sistēma (VESS)
FRT sānu drošības spilvens, aizkarveida drošības spilvens
LKA joslas ieturēšanas palīgsistēma + DAW vadītāja modrības brīdinājuma funkcija
ABS + ESC + HAC
Imobilaizers
RPAS (aizmugurējais sensors auto novietošanai)
FPAS (priekšējais sensors auto novietošanai)
FCA ar gājēju noteikšanas funkciju – frontālās sadursmes brīdinājuma sistēma ar gājēju noteikšanas
SCC – inteliģentā kruīza kontrole ar Stop & Go funkciju
BCW – aklās zonas sadursmes brīdinājuma sistēma ar RCCW – brīdinājuma signālu par šķērsojošu
transportlīdzekli aizmugurē + pielokāmi spoguļi
ISLW – inteliģentā ātruma ierobežojumu brīdinājumu sistēma
Joslas ievērošanas palīgsistēma (LFA)

Opcijas un paketes

395 €
BEZMAKSAS
495 €
775 €

Metāliska krāsa
"Galactic Gray" perlamutra krāsa
Divu toņu jumts (Dark Knight/Phantom Black/Chalk White)
Metāliskā krāsa + divu toņu jumts
Navigācijas + Krell Premium Audio pakotne
Navigācijas sistēma ar 10,25” skārienekrānu + augstākās klases audiosistēma + 8 skaļruņi + DAB
radio + Duālā Bluetooth savienojamība — iespēja vienlaikus pievienot divas viedierīces + haizivs
spuras tipa antena
Bezvadu uzlāde
Inteliģentā ātruma ierobežojumu brīdinājumu sistēma (ISLW)
Drošības pakotne
BCW – aklās zonas sadursmes brīdinājuma sistēma ar RCCW – brīdinājuma signālu par
šķērsojošu transportlīdzekli aizmugurē + elektriski pielokāmi spoguļi
FPAS (priekšējais sensors auto novietošanai)
Joslas ievērošanas palīgsistēma (LFA)
LED-pakotne
LED priekšējie lukturi, tālā un tuvā gaisma
LED statiskie pagrieziena apgaismošanas lukturi
Tālās gaismas palīgsistēma (HBA)
Leather-pakotne
Sēdekļi ar ādas apdari
Sēdekļu ventilācija

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.
Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma
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1 495 €
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Virsbūves krāsas
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