
Aiways U5
Priser, specifikationer, mål og vægte, standardudstyr, sikkerhedsudstyr

MÅL & VÆGTE PREMIUM
Længde (mm) 4680
Bredde (mm), uden sidespejle 1865
Højde (mm), inkl. tagantenne 1700
Akselafstand (mm) 2800
Frihøjde (mm) 150
Bagagerumsvolumen med fem siddepladser, til rullegardin (liter)* 496
Bagagerumsvolumen med to siddepladser, til loftet (liter)* 1619
Køreklar vægt (inkl. fører 75 kg) 1845
Batterikapacitet (kWh) 63
Rækkevidde (WLTP) (km) 400
Elektrisk forbrug ved blandet kørsel (WLTP-norm) kWh/100 km 17
Maks. ydelse (HK/kW) 204/150
Maks. Drejningsmoment (Nm) 310
Topfart km/t 160
Acceleration 0-100 km/t (sek.) 7,8
European Standard Combined Charging System (CCS) 

Type2 ladekabel i bilen (længde 5 meter) 

Nødlader i bilen til 230 volt stikkontakt (6 ampere) 

1-faset lader 

Ladetid 20% - 80% hurtigladning (op til 90 kW) 35 min.
Køreprogrammer (ECO/Normal/Sport) 

Forhjulstræk 

Hastighedsfølsom servostyring (tre indstillinger) 

Regenerative bremseeffekt (tre indstillinger) 

Ventilerede skivebremser foran (mm) 314
Skivebremser bag (mm) 314
Macpherson forhjulsophæng 

Multilink affjedringssystem bag 

UDVENDIGT UDSTYR PREMIUM
19” to-tonede alufælge 

Regnsensor 

Indfarvede sidespejle med indbyggede afviserblink 

Elektrisk justerbare sidespejle med varme, automatisk foldbare 

Automatiske dørgreb, indfarvede 

Tagspoiler bag 

Hajfinne antenne 

Tagræling til bagageholder (maks. tagvægt 75 kg) 

LED forlygter og LED kørelys 

LED baglygter og LED afviserblink 

Komfortblink (3 blink) 



Follow-me-home forlygter med justérbar forsinkelse 

INDVENDIGT UDSTYR PREMIUM
12,3” Infotainment display (touchscreen) 

Multifunktions digital instrumentering (tre skærme) 

Automatik klimaanlæg (to zoner) 

Separat touchpanel til klimastyring med haptic feedback 

Dørlommer med flaskeholder 

To kopholdere i midterkonsol 

Opbevaringsnet ved bagsædet (på forsæderyglæn) 

Kabinelys slukker med forsinkelse 

12 volt udtag i bagagerum 

Lys i bagagerum 

Aftageligt bagagerumsdækken 

Læselamper ved for- og bagsæder, touch 

Make-up spejle i fører- og passagerside, med lys 

3-eget multifunktionsrat (mikrofiberlæder) 

Midterarmlæn mellem forsæder med opbevaringsrum 

USB-stik ved for- og bagsæde 

12V stik i midterkonsol 

Ambient light i kabinen 

Læderindtræk på sæder og dørsider (sort eller cremefarvet) 

Indlæg i alu-design med sort eller creme læder 

6-vejs elektrisk justerbart førersæde (længde, ryglæn og højde) 

2-vejs elektrisk justerbar lændestøtte ved førersæde 

4-vejs elektrisk justerbart passagersæde (længde, ryglæn) 

Varme i forsæder 

Splitbagsæde nedfældeligt (60/40) 

Bagsæder nedfældelige til plant gulv 

Indstigningslister i alu-look 

SIKKERHED PREMIUM
6 airbags 

ABS med elektronisk fordeling af bremsekraften 

Elektronisk Stabilitetsprogram (ESP) 

Elektronisk parkeringsbremse (EPB) 

Dæktryksovervågning (D-TPMS) 

Hill Hold Control og Hill Descent Control 

Auto Hold (automatisk bremsefunktion ved korte stop) 

Brake Override System (BOS) 

Lydsignal til fodgængere ved lav fart (under 33 km/t) 

Selestrammere med belastningsbegrænsere 

Tre 3-punkts sikkerhedsseler ved bagsædet 

ISOFIX (inkl. I-SIZE) fastgørelse til to barnesæder 

Børnelås ved bagdøre 

Automatisk oplåsning af døre ved kollision 

Automatisk aktivering af advarselsblink ved kraftig opbremsning 

Advarsel for nedslidte bremser 

Elektronisk tyverialarm 

Automatisk nødopkald til 112 (e-call) 

Advarsel til fører ved træthed og distraktion (kamerabaseret) 

Centrallås kan betjenes elektronisk fra kabinen 



Automatisk låsning af døre og bagagerum (ved bil i bevægelse) 

Advarsel ved åben dør 

360 graders panoramakamera 

Parkeringssensor bag 

Parkeringssensor foran 

ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS (ASSIST. SYSTEMER) PREMIUM
Adaptiv fartpilot med Stop & Go (ACC), aktiv fra 0 - 130 km/t 

Fartbegrænser - Speed Limit Function (SLF) 

Automatisk nødbremse – for biler, cykler og fodgængere (AEB) 

Advarsel ved kollisionsfare - Forward Collision Warning (FCW) 

Advarsel ved afvigelse fra vognbane - Lane Departure Warning (LDW) 

Aktiv vognbaneassistent (60 – 180 km/t) - Lane Keeping Assistant (LKA) 

Automatisk op- og nedblænding - Intelligent High Beam Control (IHBC) 

Genkendelse af hastighedstavler - Traffic Sign Recognition (TSR) 

Kø-assistent, styrer bremser og speeder - Traffic Jam Assistant (TJA) 

Blindvinkelalarm med lys og lydsignal - Blind Spot Detection (BSD) 

Advarsel ved tværkommende trafik bagfra - Rear Cross Traffic Alert (RCTA) 

Automatisk parkeringsassistent - Auto Parking Assistant (APA) 

KOMFORTUDSTYR PREMIUM
El-betjent panoramasoltag med vippefunktion (med anti-klem funktion) 

Solgardin under panoramasoltag 

Opbevaring under midterkonsol 

Nøglefri adgang (fordøre og bagklap) 

Nøglefri start 

Trådløs opladning af telefon (Qi standard) 

Fjernbetjening af sideruder (åben/lukke) 

Fjernbetjening af soltag (åben/lukke) 

El-betjente sideruder med ét-tryks funktion, for og bag (med anti-klem funktion) 

Højde- og længdejustérbart rat 

Fjernbetjening af lås til bagklap 

Elektrisk bagklap med sensor til fodbetjening (med anti-klem funktion) 

Justerbar åbningshøjde af bagklap 

Mørktonede ruder ved bagagerum 

Audiosystem med 8 højttalere, Bluetooth, USB 

Bluetooth til håndfri telefoni 

Apple CarPlay 

EasyCon/Carbit opkobling til Android telefoner 

ANDET UDSTYR PREMIUM
Advarselstrekant, refleksvest og bugseringskrog 

Dækreparationssæt med pumpe 

Instruktionsbog (trykt og elektronisk) 

LAKFARVER PREMIUM
Aubergine 

Glacier White 

Electric Blue 

Electric Blue m. sort tagfarve +5.000 DKK
Glacier White m. sort tagfarve +5.000 DKK



INDTRÆK PREMIUM
Creme læderindtræk 

Sort læderindtræk 

= Standardudstyr       – = ikke muligt på denne version
*Inkl. aflæggerrum under bagagerum.
Der tages forbehold for trykfejl. Forbrug og rækkevidde er opgjort efter WLTP normen, men afhænger af kørestil, 
kørselsforhold, vejr og temperatur. 1. juni 2022
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