
 
Вашият бизнес партньор



Създаден 
за нуждите 
на бизнеса
 

L CITY е електромобил създаден за 

нуждите на бизнеса с оптимални разходи за експлоатация.

Предлага се в 2 варианта на товарно пространство 

– пикап или кутия, според нуждите на вашия бизнес.



· До 8 м 
обем на товарене

· До 800 кг 
полезен товар

*Цена на тока 0,20лв    0,40лв за 1kWh и максимален разход 30kw/h /100км

· от 6    12 лв. 
разход на 100 км

· _
· 

· _
· 
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Куриерски фирми

 
разнос в градска среда

 
Обслужваща сфера

Малък и среден бизнес

Дизайн
технологии

практичност



Техническа
информация

Със задно задвижване и 

електромотор с максимална 

мощност от 80 kW, дори 

при максимален товар от 

800 кг, L CITY остава надеждния 

партньор на бизнеса.

Електромотора разполага с 

4 режима на работа: 

power, highway, city и eco

Пробегът от 265 км е достатъчен 

за един ден бизнес дейност в 

градска среда.

Максимална мощност на електромотора: 

Задвижване:     

Капацитет на батерията:    

Пробег (WLTP):     

Максимална скорост:          

Категория:      

Зареждане: Зарядно Тип 2 с мощност 10 kW за 6 - 8 часа с трифазна зарядна станция 

                   Преносимо зарядно с мощност 3,3 KW през 220V мрежа за 20ч

80 kW

      задно предаване (4х4 опционално)

62,2 kWh

265 км

80 km/h  

N1



Оборудване и 
безопасност

Мобилното приложение L CITY позволява да следите състоянието на батерията и местоположението на автомобила. 

Можете да настроите климатика в кабината, за да си осигурите комфорт преди да започнете работния ден. 

При проблем с автомобила, приложението ще извести водача и управителя на автопарка за това.

· Регулиране на волан

·Е л. регулиране на външни огледала

·Ц ентрално заключване

· LED фарове с регулируема височина

·Е лектрическо задвижване на волана (EPS)

· ABS · ASC

· Предни въздушни възглавници

·К лиматик

· Радио

· Bluetooth

· USB Връзка

· Навигационна система

·М обилно приложение L CITY 

·А лкантара интериор

·Т ермо изолирано купе

·А луминиеви джанти



Размерите и формата на L CITY са съобразени 

с особеностите на движението в града.

617 3000 937

4554

1626

1974

21
38

20
83

Размери:



Нашите 
предимства

10 години гаранция на батерията

Горещо поцинковано шаси с 20 години гаранция

Възможност за интегриране на фотоволтаични панели

Ниски експлоатационни разходи

интегрирана       cloud система@



Опитът от победите в 
моторспорта интегриран в 

L city

20+
Първи места

35+
Подиума

25+
Поул позиции



Контакти поддръжка и 
гаранция

Всеки нов L CITY идва с:

·2 4/7 поддръжка

·1 0 години пълна гаранция или 250 000 км*

·1 0 години гаранция на батерията

·Г орещо поцинковано шаси с 20 години гаранция

*Спрямо гаранционните условия.

СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД

гр. Русе, бул. Трети март 56

E-mail:  ; office@sincars.de info@lcitycars.com

082/875555
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