PRIS OCH SPECIFIKATION

TX – UTRUSTNINGSFUNKTIONER

TX – SAMMAN FAT TAT.
Tillverkad för ett visst syfte. Utformad för att leverera.

1

2

5

3

Ikonisk styling. Distinkta runda strålkastare, bakhängda dörrar, en djärv
frontgrill och en taklinje som känns igen direkt.

2

eCity-teknik. Teknik för elektriska fordon med bensindriven
räckviddsförlängare med mindre utsläpp minskar driftskostnader och
ger oöverträffad räckviddsflexibilitet*.

3

4

5

6

Förarkomfort. Ditt mobila kontor, ergonomiskt och eftertänksamt
tillverkat för många timmar bakom ratten.
Teknik. Från farthållare till parkeringssensorer är den senaste
utrustningen och förarhjälpmedlen utformade för att förenkla ditt liv.
Passagerarupplevelse. Säten för upp till sex personer, panoramaglastak,
laddningsuttag och snabb Wi-Fi i fordonet (tillval).
Säkerhet. En stark karosstruktur, en full uppsättning passiva
säkerhetssystem och det senaste vi har inom aktiv förarassistans
bäddar för trygghet.

* Mindre utsläpp syftar på att en elektrisk motor som drivs av en bensindriven räckviddsförlängare minskar koldioxidutsläppen
jämfört med helt fossildrivna fordon.
** Värdena fastställdes enligt den mer realistiska testproceduren WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure),
vilken ersätter testproceduren med referens till NEDC (New European Driving Cycle). Samtliga angivna värden är inte en del av
erbjudandet och kan variera beroende på körstil, last, utrustning, valda alternativ och däck.
*** Viktade värden är medelvärden för bränsle- och elektricitetsförbrukning hos externt laddningsbara elektriska hybridfordon
med en genomsnittlig användningsprofil och daglig laddning av batteriet.
Fordonet uppfyller de senaste EU-utsläppsreglerna (Euro 6D). Mer information på:
www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/miljo/luftkvaliet-i-tatorter/avgaser/.
2

1

6

4

Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
Effektivitetsanalys

A+
WLTP**

Energiförbrukning (viktat***, blandad körning)
med fulladdat batteri

0,8 l/100 km och 22,9 kWh/100 km

Officiella CO2-utsläpp (viktat***, blandad körning)

19 g/km

Räckvidd med enbart eldrift
(med fulladdat batteri)

103 km

TX – EXTERIÖRFÄRGER

EXTERIÖ R FÄR G ER .
Stick ut från mängden.

Med ett antal unika färger erbjuder TX ett större utbud av lackalternativ än
någonsin förr, inklusive metallic- och pearlescent-finish.

Raven Black
Icke-metallic
Standard 1

Bristol Blue
Icke-metallic
Standard 1

Taxi Beige
Icke-metallic
Standard1

P33

P35

P22

Alpine White
Icke-metallic
rek. cirkapris
4.769 kr (inkl. moms)
3.815 kr (exkl. moms)

Sunburst Yellow
Icke-metallic
rek. cirkapris
4.769 kr (inkl. moms)
3.815 kr (exkl. moms)

P34

P17

Sherwood Green
Icke-metallic
rek. cirkapris
4.769 kr (inkl. moms)
3.815 kr (exkl. moms)

Storm Grey
Metallic
rek. cirkapris
10.111 kr (inkl. moms)
8.088 kr (exkl. moms)

Lunar Silver
Metallic
rek. cirkapris
10.111 kr (inkl. moms)
8.088 kr (exkl. moms)

Ocean Blue
Metallic
rek. cirkapris
10.111 kr (inkl. moms)
8.088 kr (exkl. moms)

Charcoal Grey
Metallic
rek. cirkapris
10.111 kr (inkl. moms)
8.088 kr (exkl. moms)

P14

P11

P55

P49

P7

Nightsky Blue
Pearlescent-lack
rek. cirkapris
10.111 kr (inkl. moms)
8.088 kr (exkl. moms)

Tupelo Red
Pearlescent-lack
rek. cirkapris
10.111 kr (inkl. moms)
8.088 kr (exkl. moms)

Starlight Black
Pearlescent-lack
rek. cirkapris
10.111 kr(inkl. moms)
8.088 kr (exkl. moms)

P54

P56

P53

Karossfärgerna på Icon-detaljnivå omfattar svartlackerade
nedre exteriörlister, grillinfattning, dörrhandtag och navkapslar.
Med undantag för den klassiska karossfärgen Raven Black, har
TX blanksvarta dörrspeglar och svartlackerade stolpar i syfte att
skapa en modern effekt i form av ett ”flytande tak”.

Standard - ingen extra kostnad.

1

Observera att de färger som visas är till följd av tryckprocessens begränsningar en indikation om den slutliga lackfärgen och inte en exakt återgivning.
De angivna priserna är rekommenderade cirkapriser för detaljhandel från London EV Company Ltd den 2022-09-01. Individuella återförsäljarpriser är tillgängliga på
begäran från din LEVC auktoriserade återförsäljare.
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TX – PAKET

TI L LVALSPAKE T.
Gör något extra av din TX.

TX är den mest välutrustade taxi som vi någonsin har byggt.
VISTA-specifikationen blandar total komfort både för förare
och passagerare med innovativ teknik och användarvänliga
funktioner.

Funktionskod
Comfort-paket
”Comfort”-paket
Panoramaglastak (Gäller endast för VISTA)

ICON-detaljnivån erbjuder bättre konfigurerbarhet, där vissa

Uppvärmt elektroniskt justerbart förarsäte.

tidigare standardfunktioner nu erbjuds som tillvalsutrustning.

Elektronisk självavbländande backspegel

Vi har gjort några av våra mest populära tillval tillgängliga

Låsbar låda under sätet

i en rad olika utrustningspaket, vilka har utformats för att
du ska kunna spara pengar och vidareutveckla din kör- och
ägarupplevelse.

ICON
Pris
(exkl. moms)

LMP14 (Icon)

Mervärdesskatt
(25 % moms)

VISTA
Rek. cirkapris
(inkl. moms)

Pris
(exkl. moms)

Mervärdesskatt
(25 % moms)

Rek. cirkapris
(inkl. moms)

12.827 kr

3.207 kr

16.033 kr

20.553 kr

5.138 kr

25.691 kr

31.306 kr

7.826 kr

39.132 kr

33.322 kr

8.330 kr

41.652 kr

LMP07 (Vista)

Uppvärmd vindruta (med timerfunktion)
Bakrutetorkare
Nät för dokumentförvaring och klädkrok
Förvaringsutrymme upptill
Solskydd i bagageutrymme (insynsskydd)
Tillkommande utrustning för ICON
(utom panoramaglastak):
Matta i bagageutrymmet
Lampfunktioner i bagageutrymmet
Markbelysning (endast förar- och passagerardörrar)
"Comfort Plus"-paket

LMP13 (Icon)

(innehåller alla utrustningsfunktioner i Comfortpaketet samt)*:

LMP08 (Vista)

GPS Integrerad satellitnavigering med
trafikuppdateringar
Backkamera
Främre parkeringssensorer
Tillkommande utrustning för ICON
(utom panoramaglastak):
Mittarmstöd

De angivna priserna är rekommenderade cirkapriser för
detaljhandel från London EV Company Ltd den 2022-09-01.
Individuella återförsäljarpriser är tillgängliga på begäran
från din LEVC auktoriserade återförsäljare.

Tillbehör för konsolmontering med mugghållare/
fack för diverse artiklar
12 V-strömuttag (förarutrymme)
Parkeringssensorer bak
Matta i bagageutrymmet
Lampa i bagageutrymmet
Markbelysning (endast förar- och passagerardörrar)
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TX – PAKET



Standard

- Ej tillgängligt
Funktionskod

Tillvalspaket (Icon)
Utvändigt krompaket

ICON
Pris
(exkl. moms)

Mervärdesskatt
(25 % moms)

VISTA
Rek. cirkapris
(inkl. moms)

LMP12

4.861 kr

1.215 kr

6.077 kr



LMP09

7.212 kr

1.803 kr

9.016 kr



LMP10

12.333 kr

3.083 kr

15.417 kr

Kromad infattning av grillen och nedre exteriörlist
Kromade dörrhandtag
Kromade navkapslar och dekorer
Driver Professional-paket
Mittarmstöd
Tillbehör för konsolmontering med mugghållare/fack för
diverse artiklar

Även tillgängligt
som en del av
Icon ”Comfort
Plus”-paket.

12 V-strömuttag (förarutrymme)
Bakre parkeringssensorer
Comfort-paket för passagerare
Panoramaglastak (Gäller endast för ICON)



Oberoende pekskärmsreglage (temperatur/fläkthastighet)
2 st USB-laddningspunkter
Särskilt USB-uttag för Wi-Fi i fordonet
LED-läslampor för sätesrad 3

De angivna priserna är rekommenderade cirkapriser för detaljhandel från London EV Company Ltd den 2022-09-01.
Individuella återförsäljarpriser är tillgängliga på begäran från din LEVC auktoriserade återförsäljare.
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TX – UTRUSTNINGSFUNKTIONER

UTR USTNING SSP E C IF IK AT IO N .

INTERIÖR

Tillverkad för ett visst syfte. Enligt specifikationerna.
TX är redan den mest välutrustade taxin som vi någonsin har tillverkat och med tillägg av tillvalspaketen
”Comfort” och ”Comfort Plus” kan du förbättra nivåerna för komfort och bekvämlighet ännu mer.

 Standard

(ingen extra kostnad)

 Tillval

(extra kostnad)

Inkl. paketerbjudande
(ingen extra kostnad)

EXTERIÖR

ICON

VISTA

LCD-förardisplay med HD





9-tums pekskärme





FM RDS-tuner





DAB+-digitalradio





Bluetooth-medieströmning/MP3 med främre AUX-uttag





Integrerad satellitnavigering med trafikuppdateringar





Rattreglage





USB-punkt x 2 (förarutrymme)





12 V-strömuttag (förarutrymme)





Gränssnitt för elektriska tillbehör*





Infotainment och elektrisk utrustning

ICON

 Ej tillgängligt

VISTA

Exteriörstil

Förarhjälpmedel

Kromad fönsterinfattning





Farthållare och hastighetsbegränsare





Kromad infattning av grillen och exteriörlist nedtill på karossen





Bakre parkeringssensorer





Kromade dörrhandtag





Främre parkeringssensorer





Blanksvarta dörrspeglar





Backkamera





Starthjälp i backe





Elektronisk parkeringsbroms





Hjul och däck
Blanksvarta stålhjul med svartlackerade navkapslar



Blanksvarta stålfälgar med kromade navkapslar och kromdekor





Förvaring för förare

Maxxis sommardäck 215/65/R17 103H





Förvaringsenhet i mitten





Reparationskit



Mittarmstöd





Reservhjul i full storlek



Låsbar låda under sätet





Förvaringsutrymme upptill







Synlighet
Automatiska vindrutetorkare





Förvaringsfack i framdörr





Uppvärmda och elektriska dörrspeglar





Tillbehör för konsolmontering med mugghållare/fack för diverse artiklar





Uppvärmd bakruta (med tidsinställd avstängning)





Nät för dokumentförvaring och klädkrok





Uppvärmd vindruta (med tidsstyrd avstängning)





Matta i bagageutrymmet





Elektriska fönsterhissar fram och bak (klämskydd och praktisk snabbknapp fram)





Förarkomfort

Bakrutetorkare





Automatisk luftkonditionering i två zoner





Elektrokromatisk självavbländande backspegel





Luftföroreningssensor – automatisk luftåtercirkulation*





Mörktonad bakruta för insynsskydd





Lyxförarsäte (inkl. tillkommande elektrisk justeringsmöjlighet plus uppvärmt säte)





Taxitygklädsel





Utvändig belysning
Plan främre takpanel (ingen taxiskylt)





Golvskyddsmattor





Upplyst taxiskylt – fram





Justerbar rattstång (djup- och höjdled)





Automatisk nivåreglering LED-strålkastare





Förarsolskydd med sminkspegel





Helljusassistans – automatisk nedbländning av strålkastare





Bagageutrymmets solskydd





LED-varselljus





* Mer information finns på sidan 8.
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TX – UTRUSTNINGSFUNKTIONER

INTERIÖR

ICON

VISTA

Invändig belysning

eCITY-TEKNIK

ICON

VISTA

Drivlina

LED-läslampor för sätesrad 2





Elektrisk drivmotor





LED-läslampor för sätesrad 3





Litiumjonbatteri







Bensindriven räckviddsförlängare







Regenerativ bromsning







12 V tillbehörsbatteri





Laddningsuttag typ 2/CCS





Extra snabbladdningsuttag (kontakttyp CHAdeMO)





Snabbladdningskabel, typ 2, läge 3 (32 A, 5 m)





Lampa i bagageutrymmet
Markbelysning (endast förar- och passagerardörrar)
Golvbelysning i passagerarutrymme





Laddning

PASSAGERARUTRYMME

ICON

VISTA

Funktioner i passagerarutrymme
Oberoende pekreglage (luftkonditionering)





DC-laddning, 50 kW kapacitet





Digital röst-intercom (inkl. hörselslinga)





AC-semisnabbladdning, 11 kW kapacitet





Särskilt USB-uttag för Wi-Fi i fordonet





AC-semisnabbladdning, 22 kW uppgraderad kapacitet





230 V-strömuttag





Bränslesystem

USB-laddningspunkt x 2 (1 på varje sida i passagerarutrymmet)





Bränsletank, 38,5 l (36 l användbart)





Panoramaglastak*





Passenger information labels (EXIT, Seatbelt Reminder)





Betalningsbricka med hög synlighet





TRYGGHET OCH SÄKERHET

ICON

VISTA

Kurvhandtag med hög synlighet (B/C-stolpe)





Säkerhet

Kurvhandtag med hög synlighet (upptill)va





Förarens rattkrockkudde





Indragbar tillträdesramp med sidoskenor





Sidokrockkuddar





Indragbart mellanliggande steg





Förarens gardinkrockkudde





Tygklädda paneler med hög synlighet





Bakre gardinkrockkudde för passagerare





Fasthållningsanordningar för rullstolar för snabb låsning





2 x ISOFIX-punkter för bilbarnstolar





Framåtriktat rullstolsläge





Trepunktsbälten för förare och passagerare





Förvaring av fasthållningsanordningar för rullstolar





Påminnelse om säkerhetsbälte för passagerare i sätesrad 3





Svängbart säte*





Larmsystem





Punktskrift på bakre dörrens knappar och brytare (på engelska)





Fjärrstyrd centrallåsning





Nyckelfri start





Automatisk låsning (valbar av föraren)





Åtkomlighet

Passagerarsäten och golvskydd
Fem passagerarsäten



Sex passagerarsäten (indragbart mittsäte i andra raden)





System för hastighetsassistans





Passagerarutrymme med matta





System för vägmärkesinformation





Taxitygklädsel





Filbytesvarning





Golvskydd av vinyl





Främre kollisionsvarning





Vinylklädsel





Autonom nödbromsning





Sätesmaterial vinyl





Förarskyddsskärm





System för övervakning av däcktryck





AVAS (Acoustic Vehicle Alert System, akustiskt varningssystem för fordon)





* Mer information finns på sidan 8.
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TX – FUNKTIONER

F R A M T R Ä DA N DE F UN K T I ONER .
Utforska TX i detalj.
Luftföroreningssensor.

Svängbart säte.

TX filtrerar inte bara den luft som du andas in

Det yttre fällbara sätet i passagerarutrymmet kan

i syfte att förhindra att föroreningar tränger

svängas till ett fast läge utanför passagerarutrymmet

in i kupén. Den övervakar även kvaliteten hos

när dörren är öppen. När detta används tillsammans

den luft som strömmar genom de invändiga

med rullstolsrampen kan passagerare med

ventilationsöppningarna och stänger automatiskt

rörelsebegränsning ges smidigare tillträde till

inloppet om höga föroreningsnivåer upptäcks.

fordonet vilket underlättar för både passageraren

Panoramatak.
Takpanelen består av lager av tjockt, förstärkt

Wi-Fi-funktion.

glas med en tonad säkerhetsfilm mellan lagren.

Ett särskilt USB-uttag som sitter i förarutrymmet

Filmen blockerar mycket av utstrålad ljusenergi

för bättre signal medför att föraren kan installera

från att tränga in i kupén, vilket skapar en säker

en Wi-Fi-dongle så att passagerare kan ansluta

och behaglig miljö för passagerare som kan njuta

till Wi‑Fi.

av vackra vyer över himlen.
Funktioner för elektriska tillbehör.
Den nya TX har utformats för att uppfylla behoven
hos moderna passagerare. Tekniken möjliggör att
en mängd eftermarknadsenheter på din begäran
kan installeras av din LEVC-återförsäljare utan att
skada det befintliga elektroniken. Snabbt, enkelt
och säkert.

8

och föraren.

TX – UTRUSTNINGSFUNKTIONER

ÄGAR S K AP.
Integrerad säkerhet.

Service.

PR ISER .

Långa serviceintervall på 40 000 km eller tolv
månader betyder mindre stilleståndstid för dig.

Värde som standard.

Våra högt utbildade tekniker är utrustade med de
senaste systemen och verktygen för att din TX ska

Pris (exkl. moms)

ICON

VISTA

657.432 kr

678.189 kr

Mervärdesskatt (25 % moms)

164.358 kr

169.547 kr

Rek. cirkapris (inkl. moms)

821.790 kr

847.736 kr

prestera på bästa möjliga sätt.

De angivna priserna är rekommenderade cirkapriser för detaljhandel från London EV Company Ltd
den 2022-09-01. Individuella återförsäljarpriser är tillgängliga på begäran från din LEVC auktoriserade
återförsäljare.
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TX – TILLVAL

T I LLVA L .
Din alldeles egen TX.

Tillbehör monterade av återförsäljaren.

Oavsett vad du behöver för att förvandla TX till ditt eget anpassade fordon: från

Förbättra din kör- och ägarupplevelse med originalanpassade

en uppvärmd vindruta (med tidsstyrd avstängning) perfekt under kalla dagar, till

tillbehör som verkligen är skräddarsydda för dina behov.

integrerad satellitnavigering med trafikuppdatering, finns det ett brett utbud

Ett utbud av tillbehör är för TX finns tillgängliga från din

av utrustning på begäran som tillval.

LEVC-återförsäljare på begäran.



Standard   Inkl,

Paketerbjudande (ingen extra kostnad)

Funktionskod

Individuella tillval

ICON
Pris
(exkl. moms)

Moms
(25 % moms)

VISTA
Pris
(inkl. moms)

Pris
(exkl. moms)

Moms
(25 % moms)

Pris
(inkl. moms)

Exteriör
Taxiskylt med belysning – fram

LTZ02

1.068 kr

267 kr

1.335 kr

1.068 kr

267 kr

1.335 kr

Mörktonad bakruta för insynsskydd

LTG02

5.596 kr

1.399 kr

6.995 kr

5.596 kr

1.399 kr

6.995 kr

4.019 kr

1.004 kr

Interiör
Sex passagerarsäten (tillbakadragbart mittsäte i andra raden)

LCS02

5.545 kr

1.386 kr

6.931 kr

Svängbart säte

LST02

4.019 kr

1.004 kr

5.023 kr

Krockgardiner – på både förar- och passagerarsida
Väl synliga handtag (högt placerade)

E8E1

4.019 kr

1.004 kr

5.023 kr


5.023 kr

0 kr

LZH03

2.034 kr

508 kr

2.543 kr

2.034 kr

508 kr

2.543 kr

Vinylklädsel ”Shuttle” för passagerarsäte – svart – omfattar borttagning
av gul varselfärg på interiörens inredningsdetaljer

LZH03 + T02

2.034 kr

508 kr

2.543 kr

2.034 kr

508 kr

2.543 kr

Främre innertak utan håltagning för taxameter

LHF04/05/06

Vinylklädsel ”Taxi” för passagerarsäte – svart med gul varselfärg

Golvskydd av vinyl (passagerarutrymmet)

LNA04

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

763 kr

190 kr

953 kr

763 kr

190 kr

953 kr

9.666 kr

2.416 kr

12.082 kr

Laddning
Uppgraderad funktion för snabbladdning med 22 kW AC
Snabbladdningskabel, typ 2, läge 3 (32 A, 5 m)
Extra snabbladdningsuttag (kontakttyp CHAdeMO)

3102

9.666 kr

2.416 kr

12.082 kr

LCC02

2.391 kr

597 kr

2.988 kr

CZ02

4.833 kr

1.208 kr

6.041 kr

4.833 kr

1.208 kr

6.041 kr

1.526 kr

381 kr

1.907 kr



Övrigt
CO02

1.526 kr

381 kr

1.907 kr

Reservhjul i full storlek

LWF02

1.526 kr

381 kr

1.907 kr

Handtag för bagageutrymme

LDP02

356 kr

89 kr

445 kr

Förberedd kontakt för geostyrning


356 kr

89 kr

445 kr

Comfort Pack-funktioner

1

 artdata tillhandahålls av HERE Global B.V. Den här tjänsten
K
är kostnadsfri under minst fem år från inköpsdatumet
under förutsättning att aktuellt kortformat stöds.

Uppvärmd vindruta (med timer-funktion)

TA02

4.833 kr

1.208 kr

6.041 kr

4.833 kr

1.208 kr

6.041 kr

Elektroinisk självavbländande backspegel

PN02

2.187 kr

546 kr

2.734 kr

2.187 kr

546 kr

2.734 kr

GPS Integrerad satellitnavigering med trafikuppdateringar1

VB02

9.106 kr

2.276 kr

11.383 kr

9.106 kr

2.276 kr

11.383 kr

Främre parkeringssensorer

VP03

3.612 kr

903 kr

4.515 kr

Backkamera

2G02

4.329 kr

1.082 kr

5.411 kr

–
4.329 kr

1.082 kr

5.411 kr

De angivna priserna är rekommenderade cirkapriser för hos återförsäljare för London EV Company Ltd den 2022-09-01.
Individuella återförsäljarpriser är tillgängliga på begäran från din LEVC auktoriserade återförsäljare.
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TX – GARANTI

GA R AN TI.
Förstklassigt skydd.

Den nya TX har utvecklats och genomgått omfattande testning för att uppfylla de höga
kraven på en specialbyggd taxi. Drivbatteriet skyddas av en extensiv femårig garanti oavsett
körsträcka. Dessutom omfattas alla TX-fordon av en omfattande fordonsgaranti i tre år eller
190 000 kilometer.
Alla komponenter utom slitdelar, från motorer till kulleder till bussningar, omfattas av
garanti mot tillverkningsdefekter under garantins hela varaktighet. Det innebär frånvaro
av oförutsägbara reparationskostnader och en krångelfri körupplevelse.

Garanti

Fordon

Drivbatteri

Drivlina
(exkl. drivbatteri)

Standard

3 år/190 000 kilometer

5 år/
obegränsad
Serviceprestanda

3 år/190 000 kilometer

Kontakta din LEVC-återförsäljare för vidare garantiinformation.
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TX – TEKNISKA DATA

Rä c k vid d o c h u t s l ä p p.
Suverän effektivitet.

Sättet på vilket ekonomi, utsläpp och räckvidd beräknas förändras.

Kommer jag att kunna uppnå de nya ekonomisiffrorna?

En ny standard för mätning av utsläpp, energiförbrukning och

Testet är utformat för att tillhandahålla officiella siffror som ligger

räckvidd har införts för alla fordonstillverkare. WLTP-testet

närmare det som förare kan uppnå i verkliga körförhållanden.

(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) ersätter

Huvudsyftet är dock fortfarande att se till att jämförelser mellan

NEDC (New European Driving Cycle), som har använts sedan 1992.

olika fordonsmodeller kan utföras. Bränsle- och elförbrukningen

Den nya standarden infördes i syfte att beräkna siffror som

varierar i verkligheten till följd av ett stort antal variabler,

är mer representativa för verklighetens körförhållanden.

t.ex. väder, trafik, utrustning som används, antal passagerare

De två sifferuppsättningarna härleds från två olika mätmetoder

i fordonet, samt förarbeteende. Ta reda på mer om att minska dina

som används för att bedöma ekonomin och utsläppen för

bränslebesparingar genom att titta på vår videoguide på (bara

samma fordon.

engelska) www.levc.com/driving-tips.

Den nya proceduren förändrar det sätt på vilket laboratorietester
utförs och återspeglar den förbättrade förmågan hos moderna
testanläggningar. Dessutom introducerades ett element för
verklighetstestning för första gången, där bärbar utrustning
används för att mäta faktiska utsläpp direkt från avgasröret.
Om du vill lära dig mer om det nya WLTP-testet besöker du
www.wltpfacts.eu.

12

Uppfyller de senaste EU-utsläppsreglerna (Euro 6D).
Mer information på: www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/miljo/luftkvaliet-i-tatorter/avgaser/.

TX – TEKNISKA DATA

TEK NISK A SP E C IF IK AT IO N ER .

HJUL

Översikt.

SERVICE
Serviceintervall

Dimension

17 x 7J (ca. 43 x 18 cm)

Däckstorlek

215/65/R17 103H

Rolling resistance

7,89 N/kN

Däckens ljudavgivning

70 dB

STYRNING

40 000 km eller tolv månader

MOTOR OCH BATTERI

Servostyrningstyp

Elektrohydraulisk

Utväxling styrning

15.2:1

Vändradie (vägg till vägg)

8,45 m

Drivna hjul

Bakre

Max. effekt

110 kW/150 hk

Max. vridmoment

250 Nm

Max. varv/min

11 500

Batterityp

Trefas litiumjon, 345 V

Bruttolagringskapacitet

90 Ah/31 kW

Max. bredd/min. bredd

857/842 mm

Användbar energi

24,2 kWh

Höjd

1 880 mm

Laddning i fordonet (AC/DC)

11 kW AC (22 kW som tillval)/50 kW DC

Tröskelhöjd

370 mm

Laddningstid vid 50 kW DC (0–80 %)

25 minuter

Fällbara stegets höjd

290 mm

Fällbara stegets djup

250 mm

MÅTT (MM)
Se bild på nästa sida.
ÅTKOMST
Dörröppning närmast trottoaren:

RÄCKVIDDSFÖRLÄNGARE
Motoreffekt

60 kW

Ramplängd/förlängning

1 280/1 061 mm

Bränsletyp

Bensin (95-RON up to E25)

Ungefärlig rampvinkel (Markplan)

14 grader

Konfiguration

3-cylindrig radmotor, DOHC, 12 ventiler

Ungefärlig rampvinkel (trottoarkant)

11 grader

Insugning

Direktinsprutning, turboladdad

Rampbredd (mellan skenor)

714 mm

Cylindervolym

1 477 cm3

Rampens säkra belastning

350 kg

Effekt

67 kW/91 hk

Fällbara stegets säkra belastning

150 kg

Vridmoment

160 Nm

VIKT (KG)

Bränsletankens volym (användbar)

38,5 l (36 l)

Vikt i körklart skick3

2 219–2 305 (Icon – Vista, dvs. inkl. 6 säten och rullstolspaket)

Maximal nyttolast4

550–625 (Icon – Vista, dvs. inkl. 6 säten och rullstolspaket)
2 900

PRESTANDA OCH EKONOMI
0–100 km/h

13,2 sekunder

Fordonets totalvikt5

Max. hastighet

128 km/h

UPPHÄNGNINGSTYP
Främre upphängning

MacPherson-fjädring/krängningshämmare, dubbelaxel

A+

Bakre upphängning

Dubbelisolerad, 5-länk med tvärgående kompositbladfjäder

WLTP 1

BAGAGEUTRYMME

0,8 l/100 km och 22,9 kWh/100 km

Bagagekapacitet

BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2-UTSLÄPP
Effektivitetsanalys

Energiförbrukning (viktat2, blandad körning) med fulladdat batteri
Officiella CO2-utsläpp (viktat , blandad körning)

19 g/km

GARANTI

Räckvidd med enbart eldrift (med fulladdat batteri)

103 km

Se översikt på sidan 11

Räckvidd vid enbart eldrift vid stadskörning (kilometer)

128 km

Total räckvidd (kilometer)

512 km

Räckviddsförlängarens bränsleförbrukning (kombinerad förbrukning)

8,8 l/100 km

2

Värdena fastställdes enligt den mer realistiska testproceduren WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles
Test Procedure), vilken ersätter testproceduren med referens till NEDC (New European Driving Cycle).
Samtliga angivna värden är inte en del av erbjudandet och kan variera beroende på körstil, last, utrustning,
valda alternativ och däck.

1 

BROMSAR
Bromssystem

Flytande bromsok/ventilerade bromsskivor, fram och bak

Hjälpmedel vid bromsning

ABS, elektronisk stabilitetskontroll (ESC) och nödbromsassistent

440 l

Viktade värden är medelvärden för bränsle- och elektricitetsförbrukning hos externt laddningsbara elektriska
hybridfordon med en genomsnittlig användningsprofil och daglig laddning av batteriet.

2 

Olastad fordonsvikt med förare (75 kg), fastställd i enlighet med förordning (EU) 1230/2012 i den för närvarande
gällande versionen, inklusive bränsletank fylld till 90 %.

3 

Fordonet uppfyller de senaste EU-utsläppsreglerna (Euro 6D).
Mer information på: www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/miljo/luftkvaliet-i-tatorter/avgaser/.

Nyttolasten omfattar förarens och passagerarnas vikt, bagage och alla tillbehör.

4 

Fordonets högsta tillåtna vikt, inklusive förare, passagerare, bagage och tillbehör.

5

13

TX – MÅTT

TEKNISK A SPE C IF IK AT IO N ER .
Mått.

Höjd 1 880 mm inkl.

714 mm
Invändiga mått

1 157 mm

mm

14°

370 mm

1 193

290 mm

250
mm

1 620 mm spårvidd fram
1 945 mm utan spegel

14

2 036 mm med spegel

120 mm, min. markfrigång (med last)

1 625 mm spårvidd bak

TX – MÅTT

Längd 4 855 mm

1 420 mm, rad 3 i passagerarutrymmet

1 490 mm, rad 2 i passagerarutrymmet

887 mm
armbågsutrymme
för föraren

586 mm
Fotutrymme

732 mm
Fotutrymme

564 mm
Fotutrymme

448 mm
Fotutrymme

930 mm bakre överhäng

940 mm främre överhäng
2 985 mm hjulbas

15

M E R I N F O RM AT I ON, SE TX- B R OS C H YR .
Modellerna i den här broschyren har tagits med endast för illustrationsändamål och omfattar
tillvalsutrustning och tillbehör som inte är en del av standardutrustningen. Standard- eller
tillvalsutrustningens omfång och konfigurationen hos individuella versioner kan ändras efter
publiceringsdatumet och är beroende av respektive region. Kontakta en lokal LEVC-återförsäljare
om du vill ha mer information om landsspecifika versioner. Vi har vidtagit alla åtgärder för att se
till att innehållet i den här publikationen är korrekt och uppdaterat vid tidpunkten för tryckning.
Information i den här broschyren gäller fordon som har tillverkats från 1 september 2022.
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar av fordonen, priser, tekniska data och
utrustning, eller att dra tillbaka produkter från marknaden, utan föregående meddelande.
Varje sådan ändring ska meddelas LEVC-återförsäljare snarast möjligt. Kontakta en lokal
återförsäljare för att få den senaste informationen.
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