
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

POJAZDY ELEKTRYCZNE AIXAM 

 

 

 

AIXAM jako pierwszy producent pojazdów czterokołowych oferuje gamę w 100% 

elektrycznych pojazdów o nazwie eAixam. Gama ta, to połączenie wieloletnich i 

precyzyjnych badań oraz ewolucji technologicznej. Przez ponad 25 lat pracowano nad 

stworzeniem w 100% elektrycznej i doskonałej linii pojazdów. Pojazdy elektryczne to 

nie tylko innowacyjność w dziedzinie motoryzacji, ale również jest to nowy trend 

myślenia o środowisku naturalnym i pozytywne działanie na jego rzecz. 

 

OSZCZĘDNOŚĆ 

Koszty użytkowania elektrycznego pojazdu AIXAM są niższe niż 1,20 € na 100 km*. Ta 

nowa droga mobilności pozwala natychmiast oszczędzać naszym klientom. Co więcej 

zasilanie elektryczne mniej zużywa części mechaniczne pojazdu narażone na zużycie. 

Np. hamowanie regeneracyjne produkujące elektryczność podczas hamowania mniej 

zużywa tarcze hamulcowe pojazdu. 

 

* Obliczono na podstawie średniego zasięgu 75 km oraz na podstawie kosztów elektryczności 0,10 €/kWh. 
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ŁADOWANIE 

Ładowanie elektrycznego pojazdu eAixam jest bardzo proste. Wystarczy podłączyć 

wtyczkę do domowego gniazdka, aby w pełni naładować pojazd. Maksymalny czas 

ładowania wynosi 3,5 godziny. Moc pobieranej energii jest równa mocy domowych 

sprzętów AGD, jak np. czajnika czy żelazka. 

 

ZASIĘG 

Pełny zasięg na jednym ładowaniu wynosi, aż do 110 km. Zasięg średni to 75 km. 

Zasięg może wahać się w zależności od warunków użytkowania pojazdu. Mogą mieć 

tu wpływ takie czynniki jak warunki pogodowe, specyfika jazdy, załadowany ciężar, 

różnica w poziomie dróg, itp. Wszystkie te czynniki mogą wpływać na różnice zasięgu. 

Baterie objęte są 5 letnim okresem gwarancyjnym. 

 

CISZA 

Nowoczesne akumulatory eAixam gwarantują 100% ciszę pracy co oznacza, że 

podczas jazdy nie są słyszalne żadne hałasy, ani dźwięki płynące z komory silnikowej.  

 

Więcej informacji na stronie www.eaixam.pl 

 

 

Kompletna gama eAixam składa się z następujących wersji: 

 e-City Pack (silnik elektryczny, homologacja L6e, prawo jazdy kat. 

AM,B1,B). 

 e-City S (silnik elektryczny, homologacja L6e, prawo jazdy kat. 

AM,B1,B). 

 e-City Premium (silnik elektryczny, homologacja L6e, prawo jazdy kat. 

AM,B1,B). 

 e-Coupe S (silnik elektryczny, homologacja L6e, prawo jazdy kat. 

AM,B1,B). 
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 e-Coupe Premium (silnik elektryczny, homologacja L6e, prawo jazdy 

kat. AM,B1,B). 

 e-Coupe GTI (silnik elektryczny, homologacja L6e, prawo jazdy kat. 

AM). 

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

 Nadwozie wykonane z tworzywa ABS o wysokiej odporności na uderzenia 

mechaniczne  zbudowane na przestrzennej ramie aluminiowej.  

 Silnik elektryczny o mocy maksymalnej 4 kW. 

 Baterie litowe LiFePO4. 

 Bezstopniowa, automatyczna skrzynia biegów. 

 Prędkość maksymalna: 45 km/h. 

 

WYMIARY / WAGA / OSIĄGI 

 Masa własna pojazdu: 350 kg. 

 Masa pojazdu gotowego do jazdy wraz z bateriami: 460 kg. 

 Pojemność bagażnika: 1000 l. 

 Ilość miejsc siedzących: 2. 

 

CENA 

 e-City Pack – 13.564,00 € netto. 

 e-City S – 14.304, 00 € netto. 

 e-City Premium – 14.712,00 € netto 

 e-Coupe S – 14.929,00 € netto 

 e-Coupe Premium – 15.602,00 € netto 

 e-Coupe GTI – 16.581,00 € netto 
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