
                          

Модель NJL6859BEV

Довжина（мм） 8490 мм

Ширина（мм） 2460 мм

Висота（мм） 3120 мм

Колісна база（мм） 4465 мм

Кількість місць 61/22(21+1)
Максимальна швидкість, 

км/год.
 ≥ 70 км/год

Час зарядки (год.) 0,5-1 год.

Пробіг на одному заряді (км) 300 км

Ємність батареї  (кВт) 200.0 кВт*г

Специфікація

Позиція 

Трансмісія 

Передній міст 

Задній міст 

Підвіска 

Рульове керування

Гальмівна система

Шини 

Покриття підлоги 

Бокові вікна 

Пасажирські двері 

Дзеркала заднього виду  

Місце водія 

Місця для пасажирів 

Тонування 

Інше

Система пожежогасіння 

Низьковольтний акумулятор

Тахограф 

Електронний годинник

Верхні сигнали гальмування 

Аудіовідео система 

Система відео контролю 

Система підігріву 

Система кондиціонування 

CAN шина 

Подвійні енергозберігаючі склопакети

Подвійні двері, що відкриваються всередину салону 

Протипожежне покриття

Тонування лобового та бокового скла для водія 

Сидіння для міських автобусів 

Дзеркала заднього виду із електричним керуванням та функцією підігріву 

Не встановлено 

Встановлено 

Встановлено

MP3 player

Рідинний підігрів із електричним розмерзанням скла 
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Стандартна комплектація

Автоматична трансмісія (Пряма) 

Незалежний  CV-HS 4.2T

Залежний  CV-HS 9T

Пневматична з телескопічними амортизаторами, пружинна - KOMMAN 

Рульове керування з гідравлічним підсилювачем

вул. Шота Руставелі 39, м. Київ 01033,  +38 044 4638280

     www.skywell-ev.com.ua, skywell.ukraine@gmail.com

Двоконтурні пневматичні гальма, передні та задні дискові із ABS

295/80R22.5 безкамерні
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Автоматична система пожежогасіння для систем із високим тиском та 

акумуляторів, 2*4 кг сухих порошкових вогнегасника

Акумулятор, що не обслуговується 2*100A/год., 24В

Шторки, сонцезахисний козирьок, електронний годинник, алюмінієві 

поручні, смітник 

Сидіння із механічним регулюванням в 6-ти позиціях, регульованою 

спинкою та електропідігрівом. Індивідуальний підігрів ніг

Охолодження ті підігріву, 22000Кал. - SKYWORTH

Встановлено 

Відеоконтроль заднього ходу та пасажирських дверей 
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Система акумуляторів

Двигун 

Система контролю високої 

напруги 
Перетворювач (INVERTOR)
Електричний 

пневмокомпресор 

Електричній гідрокомпресор 

Синхронний на постійних магнітах PMSM

Nanjing Golden Dragon

200.0кВт/год. 
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Синхронний на постійних магнітах PMSM

Багатофункціональний, чотири в одному

Синхронний двигун на постійних магнітах: 80/150кВт, 1700н.м., 3500об/хв. 



 

 




