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150 km á 30 mínútum
Ef þú þarft smá ábót á hleðsluna, gefur hraðhleðslustöð þér 
allt að 150 km drægni með 30 mínútna hleðslu. (Meðaltal byggt á NEDC 
prófunum)

Að sjálfsögðu er einnig hægt að hlaða rafhlöðuna með  
hleðslukappli sem fylgir með bílnum og notast við hefð-
bundna innstungu (rafstraum).

Einnig er hægt að nota eina af mörgum AC hleðslustöðum 
sem nota 3,6 kW eða 7,2 kW. 

Gáfaður og skilvirkur
Ampera-e er með búnað sem framleiðir rafmagn á ferðinni og 
hleður rafhlöðuna. Allt sem þú þarft að gera er að létta á 
bensíngjöfinni á meðan bíllinn er stilltur á „Drive“. Ampera-e 
notar rafmótorinn einnig sem rafal og flytur endurheimta orku 
aftur í rafhlöðuna. Ef þú vilt ennþá meiri orkuhleðslu getur þú 
stillt bílinn á „Low“.

Til að nýta endurhleðslu möguleikann ennfrekar er hægt að 
virkja  „Regen on Demand“.  Þannig nýtir vélin eins mikið af 
hreyfiorkunni og hægt er og í leiðinni hægist á bílnum svo ekki er 
nauðsynlegt að nota bremsuna af krafti til að stöðva bílinn  í 
venjulegri umferð.

Prófanir sýna að með því að nota þessu einföldu aðgerð er hægt 
að auka drægnina um allt að 5% miðað við akstur í „Drive“ 
stillingu. Þetta er fullkomið við akstur í þéttri umferð eða í 
þéttbýli. 

Auðvitað verður bílstjórinn alltaf að vera tilbúinn til að nota 
bremsurnar ef eitthvað óvænt kemur uppá.

Ótrúleg drægni
Með allt að 500 kílómetra drægni opnast nýr heimur fyrir rafbíla.

Sá tími sem rafmagnsbílar hentuðu aðeins í styttri ferðir er liðinn. 
Með aukinni drægni á hleðslu heldur Ampera-e áfram þar sem 
að margir aðrir rafbílar stöðvast.

Ampera-e er einstakur: Vistvæn rafbíll sem hentar fyrir heimilið 
en er með sportlega eiginleika. Bíll sem dregur þangað sem þig 
langar til að komast  - án þess að þú hafir áhyggjur af því að 
rafhlaðan tæmist.

Mæling framkvæmd af New European Driving Cycle (NEDC). Dagleg notkun getur verið frábrugðið NEDC 
gildum. Þættir eins og vegir, veðurskilyrði, akstursstíll eða farmur í bílnum geta haft áhrif. Nánari 
upplýsingar og reiknivél fyrir drægni má finna inn á opel.is. 

Þökk sé frábærri hröðun, hljóðlausum akstir og silkimjúkum 
drifbúnaðir er hver kílómetri hrein ánægja. Opel Ampera-e er 
tilbúinn fyrir allt, hvort sem það er í daglegt amstur eða lengri 
ferðalög.

• Allt að 500 km drægni 
• 0-100 km / klst. á 7,3 sekúndum
• Hljóðlátur
• Silkimjúkur drifbúnaður



CO2

Upplýsingar

Lengd (mm) 4164 Eigin þyngd m.v. vélarstærð (kg) 1691

Breidd án spegla (mm) 1854 Farangursrými (ltr) 381

Vél  150 kW

Hleðslugeta 50 kW DC

Hæð (mm)  1594 Hjólhaf (mm) 2600

Ampera-e
• Intellilink margmiðlunarkerfi með 10.2“ snertiskjá
• 8“ stafrænn litaskjár í mælaborði
• Aðgerðarstýri með fjarstýringu á hljómtæki og hraðastilli
• Bakkmyndavél með 360° sjónarhorni
• Þráðlaus hleðsla fyrir snjallsíma
• 7.2 kw hleðslukapall
• Hleðsla inn á rafgeymi við hemlun
• Árekstrarviðvörun
• Umferðaviðvörun þegar bakkað er
• Fjarlægðarskynjari að aftan og bílastæðisaðstoð
• Akreinavari 
• Umferðamerkja aðstoð
• ABS hemlakerfi
• ESP stöðugleikakerfi
• Hiti í framsætum
• Hiti í stýri
• 17“ álfelgur

Gerð Rafmagnsvél Gírskipting TogHestöflDrægni Hröðun 0-100 Verð*

Ampera-e 150 kW Sjálfskipting 204 360 Nm423 km** 5.590.000 kr.

Ampera-e  Premium  150 kW Sjálfskipting 204 360 Nm423 km**

7.3 sek.

7.3 sek. 5.890.000 kr.

Búnaður

OPEL AMPERA-E

FARÞEGARÝMI

5 DYRA

*Verð miðast við gengi 31. maí 2019. Birt með fyrirvara um að verð og búnaður getur tekið breytingum. **Samkvæmt WLTP staðli.
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• Leðurklætt stýri
• Rafmagnshandbremsa
• Armpúði í miðju aftursæti
• Fjölstillanlegt ökumannssæti
• Fjölstillanlegt farþegasæti
• Niðurfellanlegt aftursæti 40/60
• Rafdrifnar rúður að framan og aftan
• LED inniljós
• Sjálfvirk glampavörn í baksýnisspegli
• Speglar í sólskyggni við framsæti
• Hraðastillir (cruise control)
• Hæðarstillanlegt stýri með aðdrætti
• USB tengi, við fram- og aftursæti
• Miðstöð með loftkælingu
• LED dagljós
• Upphitaðir rafstýrðir hliðarspeglar með LED stefnuljósum
• LED stefnuljós

Umfram búnaður í Ampera-e Premium
• Hiti í  aftursætum
•  Hágæða Bose hljómtæki
• 17” design álfelgur, tvílitar
• Tvílit leður innrétting
• Þakbogar

Rafhlaða

60 kWh

60 kWh

Málmlitur

Aukabúnaður Verð*

95.000 kr.

Summit white Quantum Grey (Málmlitur) Sovereign Silver (Málmlitur) Mineral Black (Málmlitur) Electric Blue (Málmlitur) Rock Grey (Málmlitur)Glory Red (Málmlitur)

Alltaf tengdur
Ampera-e er útbúinn með nýjustu útgáfunni af IntelliLink 
upplýsingakerfi og tengist auðveldlega við snjallsímann þinn. 
Þannig hefur þú fullan aðgang að uppáhalds tónlistinni þinni sem 
og annarri þjónustu beint á stórum snertiskjá.

Rúmgóður og öruggur
Ampera-e vekur athygli fyrir sérlega góða hönnun á innra rými. 
Það skilar sér í yfirdrifnu plássi fyrir fimm manns og 381 lítra 
farangursrými, sem er vel yfir meðaltali fyrir bíla í sama stærðar-
flokki. Með því að fella niður aftursætin fer farangursrýmið upp í 
1.274 lítra! 

• IntelliLink-e með 10,2 tommu snertiskjá
• Tengist við snjallsímann þinn
• Stuðningur við þráðlausan hleðslu snjallsíma
• Stuðningur við Apple CarPlay og Android Auto

Þökk sé snilldar hönnun passar þunn 60 kWh rafhlaðan 
fullkomnlega í bílinn. Staðsetning rafhlöðunnar undir sætum 
bílsins eykur fótapláss fyrir farþega og bætir aksturseiginleika 
og öryggi bílsins.


