
e-Golf

Serijska oprema:

• Elektronski nadzor stabilnosti (ESC)

• Avtomatska klimatska naprava

• Navigacijski sistem Discover Media

• 7 varnostnih blazin

• Parkirni sistem ParkPilot

• Funkcija večnaletnega zaviranja

• Zaznavanje utrujenosti voznika

Tehnični podatki
in oprema



Oprema izvedbe e-Golf

– 12-voltna električna vtičnica v prtljažniku

– 2 držali za pijačo spredaj

– 2 LED bralni lučki spredaj, 2 bralni lučki zadaj

– 3 vzglavniki zadaj, pogrezljivi

– 3-točkovna avtomatska varnostna pasova spredaj, z zategovalnikom in
nastavljivi višino

– 3-točkovni avtomatski varnostni pasovi zadaj

– 4 aluminijasta platišča Astana, 6,5 J X 16, pnevmatike 205/55 R16, s
kolesnimi vijaki s zaščito proti kraji

– Asimetrično deljivo in zložljivo naslonjalo zadnje sedežne klopi

– Avtomatski vklop luči, z dnevnimi lučmi, funkcijo Leaving Home in
mehansko funkcijo Coming Home

– Bela nastavljiva osvetlitev instrumentov, bela nočna osvetlitev stikal

– Brez predalov pod sprednjima sedežema

– Brisalca vetrobranskega stekla z intervalnim delovanjem

– Brisalec zadnjega stekla z intervalnim delovanjem

– Centralno zaklepanje z radijskim upravljalnikom, 2 zložljiva radijska
ključa (odklepanje in zaklepanje pokrova prtljažnika ter odpiranje in
zapiranje oken z radijskim daljinskim upravljalnikom)

– Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika (z možnostjo izklopa
sovoznikove varnostne blazine), vklj. s kolensko varnostno blazino na
voznikovi strani

– Dekorativni elementi New Brushed Dark Metal za sovoznikovo stran
armaturne plošče in za vratne obloge

– Dekorativni elementi Polar Night Black za voznikovo stran armaturne
plošče in za sredinsko konzolo

– Dvotonska signalna hupa

– Dostop do storitev Car-Net (Guide&Inform ter Security& Service Plus
3-letna povezava, Security& Service Basic 10-letna povezava)

– Električni pomik sprednjih in zadnjih stekel

– Elektromehansko servo krmiljenje s hitrostno prilagodljivim
uravnavanjem

– Elektronska blokada zagona motorja

– Elektronska parkirna zavora, vklj. s funkcijo Auto Hold

– Elektronska prečna zapora diferenciala (XDS)

– Elektronski nadzor stabilnosti (ESC), s krmilno asistenco, vklj. z ABS z
zavorno asistenco in elektromehanskim ojačevalnikom zavorne moči
(eBKV)

– Funkcija večnaletnega zaviranja

– Garnitura za popravilo pnevmatik Tire Mobility: 12-voltni kompresor in
tesnilno sredstvo

– Generator zvoka

– Glasovno upravljanje

– Izbira voznega profila

2 3

Serijska oprema

Tehnični podatki e-Golf

Motor, menjalnik, elektrika e-Golf
Vrsta motorja e-agregat

Največja moč, kW (KM) pri 1/min 100 (136)/3000–12000

Navečji navor, Nm pri 1/min 290/0–3000

Vrsta menjalnika 1-stopenjski

Baterija/sistem polnjenja
Tip baterije litij-ionska

Masa baterije, kg 318

Položaj baterije med premama

Nazivna kapaciteta, kWh 35,8

Število celic/modulov 264/27

Nazivna napetost, V 323

Trajanje polnjenja AC 2,3 kW1)

100 % napolnjenost, h 17:00

Trajanje polnjenja AC 3,6 kW2)

100 % napolnjenost, h 10:50

Trajanje polnjenja AC 7,2 kW4)
100 % napolnjenost, h 5:20

Trajanje polnjena DC 80 % napolnjenost, h3 00:45

Mase, kg
Masa praznega vozila, 4-vratna izvedba5) 1615

Dov. skupna masa 2020

Nosilnost 408–480

Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj 1020/1050

Dov. priklopne obremenitve6):

z zavorami pri vzponu do 12 % –

brez zavor –

Dovoljena oporna obremenitev/
dovoljena obremenitev strehe –/75

Vozne zmogljivosti
Najvišja hitrost, km/h 150

Pospešek od 0–80/0–100 km/h, s 6,9/9,6

Poraba elektrike, kWh/100 km7) Elektrika
komb. 14,1–13,2

Emisija CO2, komb., g/km 0

Akcijski doseg
Skladno z NEVC, km8) 300

Funkcionalni, km9) 200

Motor

Opombe
1) Trajanje polnjenja z AC omrežnim kablom (2,3 kW) od 0 % do 100 % SOC (State of Charge/stanje napolnjenosti baterije).
2) Trajanje polnjenja z AC domačo polnilno postajo (3,6 kW) od 0 % do 100 % SOC (State of Charge/stanje napolnjenosti baterije).
3) Trajanje polnjenja z CCS polnilno postajo (40 kW) od 0 % do 80 % SOC (State of Charge/stanje napolnjenosti baterije).
4) Trajanje polnjenja z AC domačo polnilno postajo (7,2 kW) od 0 % do 100 % SOC (State of Charge/stanje napolnjenosti baterije).
5) Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg). Zaradi dodatne opreme se lahko zveča ali zmanjša masa praznega vozila, s tem pa se ustrezno

spremeni možna nosilnost.
6) Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno

odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + dovoljena skupna masa vlečnega vozila).
7) Po metodi za merjenje porabe skladno z direktivo 80/1268/ES in njenim nadaljevanjem 1999/100/ES se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z

dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih
razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi. 

8) Navedeni NEVC doseg se razlikuje glede na stil vožnje, hitrost, uporabo dodatne opreme, zunanje temperature, števila potnikov, obteženosti vozila, izbire
voznega profila (Normal, ECO, ECO+), topologije.

9) Funkcionalni doseg se lahko pri nizkih temperaturah, visokem ogrevanju ter vožnji po avtocesti zmanjša.



– Izvedba za nekadilce: predalček in 12-voltna električna vtičnica spredaj

– Klimatska naprava Air Care Climatronic z 2-conskim uravnavanjem
temperature (ločeno za voznikovo in sovoznikovo stran), posrednim
prezračevanjem in senzorjem vlažnosti zraka

– Kolutne zavore spredaj in zadaj, spredaj notranje hlajene

– Kombinirani instrument z elektronskim merilnikom hitrosti, števcem
skupno in dnevno prevoženih kilometrov ter merilnikom električne
moči (v %)

– Komfortna sprednja sedeža z nastavljivo višino

– Kromirana obroba na vrtljivem stikalu za luči in stikala za nastavljanje
zunanjih ogledal

– Kontrolne lučke in prikaz servisnih interalov

– Kromirane obrobe na merilnikih v kombiniranem instrumentu in na
prezračevalnih šobah

– LED-dnevne luči

– Ledvena opora za sprednja sedeža

– Logotip "e-Golf" na sprednjem delu bokov

– Mreža hladilnika, lakirana v črni barvi, z modro letvijo na spodnji lameli

– Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth

– Navigacijski sistem Discover Media, z 8'' barvnim zaslonom občutljivim
na dotik in senzorjem približevanja ter možnostjo upravljanja z
gestami, izhodna moč 4 X 20 W, 8 zvočnikov, CD-predvajalnikom,
multimedijski vmesnik USB ter režo za SD spominsko kartico

– Notranja luč s časovnim zamikom izklopa in kontaktnimi stikali v vseh
vratih

– Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem

– Odbijača v barvi vozila

– Odsevniki v sprednjih in zadnjih vratih

– Ohišji zunanjih ogledal in vratne kljuke v barvi vozila

– Odprtina za prevoz daljših predmetov v naslonjalu zadnje sedežne klopi,
vklj. z zadnjim sredinskim naslonom za roke in 2 držaloma za pijačo

– Omrežni polnilni kabel za gospodinjske električne in javne polnilne
postaje

– Osvetlitev prtljažnika

– Osvetljeni kozmetični ogledali v senčnikih

– Parkirni sistem ParkPilot z zvočnimi signali za opozarjanje na ovire
pred in za vozilom

– Pocinkana karoserija

– Predal s pokrovom pod stropom

– Predali v vratih (spredaj z držalom za 1,5-litrske plastenke)

– Prikaz prenizkega tlaka pnevmatik

– Pritrdišča ISOFIX (sistem za namestitev 2 otroških sedežev na zadnjo
sedežno klop)

– Proaktivni sistem za zaščito potnikov

– Prtljažno dno, nastavljivo po višini in izgradljivo

– Senzor za dež

– Sistem za zaznavanje pešcev

– Sistem varnostnih blazin za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih
sedežih, vklj. s sprednjima stranskima varnostnima blazinama

– Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika: prikaz opozorila v
večfunkcijskem prikazovalniku in dodaten zvočni signal

– Sovoznikov predal s ključavnico, lučko in možnostjo hlajenja

– Sprednja vzglavnika z izboljšanimi varnostnimi lastnostmi

– Sprednji LED-žarometi z modro letvijo

– Sredinski naslon za roke spredaj, s predalom in 2 prezračevalnima
šobama na hrbtni strani

– Storitev klic v sili 10-letna povezava

– Stranska smernika, integrirana v zunanji ogledali

– Tekstilne sedežne prevleke Zoom

– Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in sistem za
nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili

– Termoizolacijsko vetrobransko steklo, ogrevano

– Usmernik zraka nad zadnjim steklom, v barvi vozila

– Usnjen večfunkcijski volan (3-kraki)

– Usnjena glava prestavne ročice

– Varnostni trikotnik

– Večfunkcijski prikazovalnik Premium

– Visokonapetostna litij-ionska baterija, nazivna kapaciteta 35,8 kWh

– Volan z nastavljivo višino in globino

– Vtičnica za hitro polnjenje CSS

– Vtičnica za polnjenje z izmeničnim tokom

– Zadnja polica, snemljiva

– Zadnje luči v tehniki LED z dinamičnima smernikoma

– Zelena termoizolacijska zasteklitev

– Zunanji ogledali, električno nastavljivi in ogrevani, na sovoznikovi
strani s pomikom proti tlom pri vzvratni vožnji na voznikovi strani
asferično zunanje ogledalo

– Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripeta varnostna pasova
spredaj

– Zvočni opozorilnik za neugasnjene luči



Pooblaščeni Volkswagnov partner:

Mere e-Golf

Zunanje mere e-Golf
Dolžina, mm 4270

Širina, mm 1799

Višina mm3) 1482

Medosna razdalja, mm3) 2629

Oddaljenost vozila od tal, mm3) 143

Kolotek spredaj/zadaj, mm3) 1533/1503

Dimenzija platišč 6,5 J � 16

Dimenzija pnevmatik 205/55 R16

Obračalni krog, m 10,9

Notranje mere
Efektivni prostor za glavo spredaj/zadaj, mm1) 1018/967 

Širina v višini komolcev, 4 vrata 
spredaj/zadaj, mm 1469/1440

Prtljažnik
Dolžina, sedežna klop postavljena/podrta, mm 839/1558

Širina med kolesnima ohišjema, mm 1003

Višina, mm 587

Nakladalna višina do stropa, mm 900

Prostornina prtljažnika, l2) 341–1231

Garažne mere
Dolžina z vlečno kljuko, mm –

Višina z odprtim pokrovom motorja od tal, mm3) 1763

Višina z odprtim pokrovom prtljažnika 
od tal, mm3) 2002

Širina, vključno z zunanjima ogledaloma, mm 2027

Mere

Opombe
1) Podatek v oklepaju: z dvižno-pomičnim strešnim oknom.
2) Meritev po standardu ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 � 100 � 50 mm s

postavljenim/podrtim naslonjalom zadnje sedežne klopi.
3) Podatek za prazno vozilo brez voznika (75 kg).
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