




Hosszúság
Szélesség
Magasság 
Tengelytávolság 
Nyomtáv
Minimális hasmagasság 
Saját tömeg (akkumulátor nélkül) 
Maximális megengedett súly

Gumiabroncs méret 
Kerékméret 
Kerék típusa

Gumiabroncs méret 
Kerékméret 
Kerék típusa

2530 mm
1500 mm
1560 mm
1680 mm
1320 mm 
150 mm
450 kg-tól
774 kg-ig

155/65R14
14x5J 4x100 ET42
Acél kerekek, egyedi XEV 
dísztárcsákkal

155/60R15
15x5J 4x100 ET40
XEV alumínium kerekek
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 A YOYO egy töltésre jutó hatótávolsága, 150 km (UDDS), megengedett 
maximális sebessége 80 km/h. Kapaszkodó képessége 25%, 
fordulási sugara kevesebb, mint 4 m.

Motor típus 
Motor teljesítmény
Meghajtás 
Akkumulátor típus 

Akkumulátor kapacitás
Akkumulátor feszültség 
Akkumulátor hűtőrendszer 
Akkumulátoros fűtési rendszer 
Akkumulátor töltő típusa 

Töltési idő

Állandó mágneses szinkron motor 
7,5 kW névleges / 11 kW max 
Hátsó motor, hátsókerék-hajtás (RWD) 
Lítium-vas-foszfát (LiFePO4), prizmatikus cellák, 
tűzbiztos kivitel
10,3 kWh
72 V (üzemi feszültség) 
Léghűtés
Elektromos
EU szabvány Schuko dugó (otthoni töltés)
Type2 - IEC 62196 (töltőállomás) 
< 4 óra töltésidő (30%-ról 100%-ra SOC)

Innovatív akkumulátor csererendszer, moduláris, cserélhető
akkumulátorcsomagokBa
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Fékezés
Biztonsági öv 
Akkumulátor
Első ütközésbiztonság
Oldalsó ütközésbiztonság
Borulás elleni védelem

Indítás/leállítás 

Okostelefon integráció 

Flotta menedzsment

ABS Blokkolásgátló fékrendszer 
Vezető és utas biztonsági öv-érzékelők
Alacsony feszültség, intelligens akkumulátor vezérlés
Nagy szilárdságú acélváz, front oldali energiaelnyelő konstrukció 
Nagy szilárdságú acél ajtóerősítések, oldalsó energiaelnyelés
Nagy szilárdságú acél oszlopok és tetőszerkezet, 
tető felöli energiaelnyelés

Kulcs nélküli rendszer, start/stop gombbal és elektronikus 
kormányzárral
XEV YOYO mobiltelefon-alkalmazás; távfelügyelet és 
vezérlés (ajtó, ablak nyitás és zárás, klíma és fűtés vezérlés -
típusonként eltérő lehet)
Könnyű integráció az autóbérlési -és megosztási rendszerekkel

Központi kijelző Központi kijelző

Integrált 7” kijelző, bluetooth 
kapcsolódással (okostelefonok, 
zenelejátszó eszközök)

Integrált 10” érintőképernyős kijelző, bluetooth 
kapcsolódással (okostelefonok, zenelejátszó
eszközök), térkép szoftverrel, és további applikációkkal.St
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Fűtés és jégtelenítés

Fényszóró

Hátsó lámpa 

Audió 

USB 

Csomagkapacitás 

Tükrök 

Ablakok

Fékek 

Ülések

Tető

Töltő kábelek

Elektromos fűtési rendszer (PTC)

LED helyzetjelző lámpák és visszajelzők, 
halogén bi-projektorral 

LED pozíciójelzők (stop, tolatás, fordulás)

2 hangszóró Bluetooth kapcsolattal 

3 USB interfész, pl. mobil töltéshez 

180l, felnyíló ajtóval

Elektromos tükrök

Elektromos ablakemelés

Első és hátsó tárcsafékek

Teljes méretű, ergonomikus vezető és utasülések, 
szövetborítással manuális állíthatósággal

Panoráma tető, színezett és UV álló üveggel

Type 2 (IEC 62196) töltőkábel:
- Mode 2 otthoni töltés
- Mode 3 töltőállomások*

            *nem alap tartozék







Ez a brosúra a lehető legnagyobb gondossággal készült és a XEV YOYO 2021 júniusi műszaki állapotát tükrözi, ennek ellenére nem bír szerződésszerű hatállyal. A XEV Trade fenntartja a jogot, hogy a jelen kiadványban leírt és illusztrált járművek műszaki jellemzőit és specifikációit bármikor megváltoztassa. A prospektusban található illusztrációk és leírások kizárólag útmutatóul szolgálnak. Néhány, a prospektusban leírt és/vagy fényképezett felszerelés, illetve funkció opcionális, 
ezek egyes modell változatokban eltérőek lehetnek. A modellek pontos felszereltsége és műszaki adatai az egyes járművekhez tartozó termék adatlapon találhatóak. Az alkalmazott nyomtatástechnológia függvényében a jelen prospektusban látható színek kis mértékben eltérhetnek a valóságostól. Az akkumulátor hatótávolsága az UDDS vezetési ciklusok szerinti méréseredmények alapján lett meghatározva.
A prospektusban említett terméknevek, cégnevek és cégek bejegyzett tulajdonosi védjegyek, amelyek a tulajdonos érdekeit képviselik és kizárólag magyarázó célokat szolgálnak a hatályos szerzői jogok megsértése nélkül. A XEV Trade elzárkózik minden, a sajátjától eltérő szerzői jog, védjegy, logó, szlogen, domain és márkanév használatától. Minden jog fenntartva. A dokumentum egyetlen része sem másolható a XEV Trade előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJE


