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AIXAM eCOUPE PREMIUM 

 PRET: 18.832 EURO (TVA inclus) 

  
MOTOR: 
Electric 
Motorizare /Tip combustibil - Sincron cu magneţi permanenţi 
Alimentare și depoluare-Invertor cu control vectorial de cuplu 
Racire-aer 
Putere maxima KW CE: 6Kw/8,15 ch la 5500 tr/min  
Cuplu la roata - 613 Nm 
Regim maxim în sarcină - 5500 tr/min 
Carburant/Energie - Energie electrică (220 V monofazic) 
Transformator 12V-300W 
Baterie de tracțiune - Litiu 6,91 kWk 
Consum calculat conform normei Euro 4 - 50Wh/km 
Capacitate rezervor - 16 litri (cu opțiunea încălzire suplimentară) 
Timp complet de încărcare - 3 h 50 (80 % in 2 h 50) 
Autonomie pe ciclul Euro 4 - 130 km  
Autonomie medie constatată - Aprox. 80 km 
Emisii de CO2 calculată conform normei Euro 4 - 0 g/km 

 

TRANSMISIE: 
Automata prin variator  
Tractiune fata 

  1 raport fata (D) + 1 netru (N) + 1 raport mers inapoi (R) 
 

CAROSERIE: 
ABS acrilic pe structura de aluminiu 
Nr. de locuri : 2 
Directie cu cremaliera ; raza de cotitura : 4 
Volum portbagaj : 980 l 

 

SISTEM DE FRANARE: 
Frână de sigurantă cu dublu circuit în X cu limitator si dispozitiv de eliminare a jocului garniturilor  
Diametru discuri fata : 220 mm 
Diametru tamburi spate : 160 mm 

 

SUSPENSIE:  
Independenta cu arcuri elicoidale de mare 
elasticitate si amortizoare hidraulice cu dublu 
efect 

 

DIMENSIUNI PNEURI: 
155/65R14 

 

DIMENSIUNI: 
Lungime x Latime: 3000 mm x 1500 mm 
Ampatament : 2000 mm 
Ecartament fata/spate : 1345 mm 
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GREUTATE: 
Masă proprie in stare de functionare: 440 kg  
Masă totală autorizată: 690 kg 
Masa maxima admisa pe axa fata: 340 kg  
Masa maxima admisa pe axa spate: 440 kg 

 

PERFORMANTE: 
Viteza maxima: 45 km/h 
 
INSTRUMENTE DE BORD: 
Afișaj poziția levierului de viteză D-N-R  
Ornamente cromate bord 
Ecran matrice activă TFT 3.5 inch 
Ceas digital 
Indicator de mentenanță 
Indicator nivel de carburant (sau energie)  tip bargraf  cu avertizor 
Computer de bord cu ecran multifuncțional central  de mari dimensiuni 
Temperatură exterioară cu avertizare risc de polei (inferioară a 3°C) 
Martori luminoși de alertă în nr de 7 
Martori indicatori luminoși în nr de 9 
Avertizor sonor uzură plăcuțe de frână 
 
MANEVRABILITATE SI SIGURANTA: 
Ventilatoare  laterale (șofer și pasager) pentru încălzire, ventilare și dezaburire 
Avertizor sonor evitare lumini în funcţiune 
Aprindere automată a lămpilor de avarie la decelerare puternică 
Antidemaraj  când treapta este în viteză 
Încălzire-dezghețare-ventilație extrem de puternică 3 viteze 
Indicatori de direcţie acţionati electric 
Cutie de viteză ultra  performantă 
Ștergător de parbriz cu braţ paralelogram cu 3 viteze (din care 1 intermitentă) 
Ștergător lunetă   
Faruri de zi LED tip tub 
Lămpi  spate (două) 
Lămpi de ceață spate (două) 
Lămpi de ceață LED față 
Spălător de parbriz cu  declanşare automată 
Lunetă spate –dezgheţare temporizată 
Bară de protecție față și spate ranforsate 
Faruri față super ultra performante de tip halogen 
Portiere ranforsate 
Repetitoare LED pe oglinzile retrovizoare 
Oglindă retrovizoare  interioară  2 poziții zi/noapte 
Oglinzi retrovizoare stânga și dreapta  cu câmp retrovizor  mărit, reglabilă din interior 
A treia lampă de stop cu LED 
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CONFORT SI FINISAJE: 
Cotiere din spumă cu tapițerie din țesătură 
Ventilatoare circulare pe bord 
Sistem anti-prindere pe geam acționat electric 
Spoiler spate 
Copertină spațiu bagaje rigidă 
Calandru negru lucios 
Cheie unică pentru portieră, contact pornire și bușon rezervor 
Comandă închidere/deschidere a ușilor pe tabloul de bord 
Iluminat interior  cu LED temporizat 
Închidere centralizată cu telecomandă cu semnalizare optică  
Închidere centralizată automată de la 5 km/h 
Tapițerie completă pavilion și stâlpi  parbriz 
Grilaje laterale în bările de protecție - negru lucios 
Insonorizare compartiment pasageri treapta 2 
Geamuri acționate electric cu închidere şi deschidere  de la 
şofer 
Deschidere electrica cu telecomandă a hayonului 
Pachet inserţii decorative argintii (pe bord şi panou portieră) 
Parasolar cu oglindă de curtoazie pasager 
Planşă de bord injectată Aixam cockpit cu granulaţie piele 
Mânere de menținere (două) 
Mânere de deschidere exterioară a portierei tip automobil 
Priză 12 V (14) 
Senzor de parcare 
Covoraşe negre brodate şi şnuruite 
Nuanţă metalizată sau perlată 
Telecomandă de închidere tip Flip key 
Geamuri nuanţate 
Geamuri supranuanţate spate 
 
DEPOZITARE: 
Grilaj protecție bagaje 
Torpedou cu portmoneu și suport pahare 
Consolă cu suport pahare si capac scrumieră 
Plasă detașabilă bagaje 
Dispozitiv central pentru telefon 
Sertar depozitare, conducător  pe bord 
Sertar depozitare portiere 
 
ROTI: 
Spray reparații pană de cauciuc 
Roți din aliaj 14'' diamantate „stil Y” 155/65/R14 
 
SCAUNE: 
Tetiere față (2) 
Spătar reglabil scaun șofer şi pasager 
Glisieră cu bile pentru scaun șofer 
Căptușire inferioară a scaunelor 
Capitonare  piele ( tip tep) neagră cu broderie 
DAB (radio digital terestru) 
Cameră pentru marșarier 
 
SISTEM AUDIO: 
Aixam Connect: tabletă ecran tactil 6,2’’ Bluetooth + USB 
Aixam Concert 2 Boxe (2x300 W max) bicon 
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OPTIONALE: 
Perete despărțitor compartiment pasageri /portbagaj – 50 EUR* 
ABS + EBD – 499 EUR* 
Plafon si spoiler in culoarea neagră – 99 EUR* 
Încălzire suplimentară – 994 EUR* 
Ornamente cromate pe usi – 70 EUR* 
Nuanţă gri mată - 199 EUR* 
Capitonare piele (tip tep) bicoloră negru/roșu-bordeaux cu broderie - 0 EUR* 
Pachet inserţii decorative aluminiu granulat (pe bord şi panou portieră) – 0 EUR*  
Pachet inserţii decorative negru emailat (pe bord şi panou portieră) – 55 EUR*  
Pachet inserţii decorative lemn de abanos negru (pe bord şi panou portieră)-55 EUR* 
Pachet inserţii decorative culoarea caroseriei (pe bord şi panou portieră) - 0 EUR* 
Pachet inserţii decorative roşu bordeaux soft (pe bord şi panou portieră) – 0 EUR* 
Jante din aliaj de 15’’, negre stralucitoare, „8 spite duble” 155/60R15 – 199 EUR*  
Alarma perimetrica – 89 EUR* 
Aixam Connect 7 inch: tabletă ecran tactil 7 " Bluetooth +USB - Apple Car Play și Android Auto - 199 EUR* 
Aixam Connect 9 inch: tabletă ecran tactil 9 " Bluetooth +USB - Apple Car Play și Android Auto - 599 EUR* 
Amplificator Pioneer (160 W) - 399 EUR* 
Aixam Concert 4 Boxe (2x370 W mai) woofers – tweeters - 129 EUR* 
*Preturile sunt cu TVA inclus 

 

Livrarea se face in Bucuresti 
Pentru comanda vehiculului este necesar un avans de 30%  
Termen de productie: 10 saptamani 
NOTA: IMAGINILE SUNT CU TITLU DE PREZENTARE ! 

 
 

GARANTIE BATERIE 5 ANI! 

GARANTIE VEHICUL 2 ANI! 


