




Το Kitty σημαίνει 100% 
ηλεκτροκίνηση σε μέγιστη 
ελευθερία.

Το Kitty είναι το αμιγώς ηλεκτρικό 
τετράκυκλο με φρέσκια εμφάνιση 
και συμπαγείς διαστάσεις που σας 
επιτρέπει να μετακινηθείτε εύκολα 
στην πόλη.

Όντας ηλεκτρικό όχημα μπαταρίας 
(BEV), το Kitty σέβεται το περιβάλλον, 
καθώς δεν διαθέτει κινητήρα 
εσωτερικής καύσης αλλά είναι 
εφοδιασμένο με ηλεκτρικό σύστημα 
κίνησης, που μετατρέπει την ενέργεια 
που αποθηκεύεται στην μπαταρία σε 
κινητήρια δύναμη.



9,5 sec
Da 0 a 100 km/h

320 km
Autonomia massima

80 km/h
Velocità massima*

150 km
Autonomia massima*

ABS
Frenata assistita*αυτονομία Υποβοήθηση φρένων Μέγιστη Ταχύτητα



Ασύγκριτο σε μορφή, 
απλοποιημένο, μικρό και 
οικονομικό στην κίνηση.

Ιδιαίτερες και έντονα χαρακτηριστικές 
γραμμές συνθέτουν το σχεδιασμό του 
νέου Kitty.
Χαρακτηριστικά στοιχεία που 
βρίσκονται στα οπτικά συγκροτήματα, 
καθώς και στους καθρέφτες και στο 
πίσω μέρος.





Σχεδιασμένο για την πόλη, 
εύχρηστο και με χαμηλή 
συντήρηση.

Με την αυτονομία των 150 χλμ., μπορείτε 
να κινηθείτε ελεύθερα στην κίνηση της 
πόλης, να παρκάρετε εύκολα και να 
φτάσετε εύκολα στον προορισμό των 
ταξιδιών σας.

Τι γίνεται με τη φόρτιση; Εύκολη, απευθείας 
από την πρίζα του σπιτιού ή από τις 
δημόσιες στήλες φόρτισης. Με το Kitty 
μπορείτε να εστιάσετε στην απόλαυση 
της οδήγησης και στην εξοικονόμηση 
χρημάτων. 
Χάρη στο χαμηλό κόστος λειτουργίας και τη 
μειωμένη κατανάλωση. Είναι μια επιλογή 
φιλική προς το περιβάλλον,  αλλά και το 
πορτοφόλι.



Μία μόνο έκδοση για μέγιστη 
απόδοση.

Ανησυχείτε πως θα αποφασίσετε ποια έκδοση να 
επιλέξετε;

Όλα όσα χρειάζεστε είναι μέρος της στάνταρ 
έκδοσης του Kitty: κάμερα οπισθοπορείας, οθόνη 
αφής, top case, ABS και κλιματισμός.





Τεχνικές προδιαγραφές
Διαστάσεις (Μ×Π×Υ))(mm)  2365 x 1400 x 1680

Μεταξόνιο (mm)   1560

Εμπρόσθιο/Οπίσθιο μετατρόχιο   1126 /1146

Ελάχιστο ύψος από το έδαφος (mm) ≥ 135

Μπαταρία (kWh)  9.198

Τύπος μπαταρίας  Τριαδική μπαταρία λιθίου

Τελική ταχύτητα (km/h)  80

Αυτονομία (χλμ)  150 

Λειτουργικό βάρος (kg)  600

Μέγιστη κλίση   ≥20%

Ονομαστική τάση (V)  73

Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah) 126

Ονομαστική ισχύς κινητήρα (kW) 7.5

Κίνηση    Πίσω

Μπροστινά φρένα   Δισκόφρενα

Πίσω φρένα    Ταμπουρόφρενα

Μπροστινή ανάρτηση  McPherson

Πίσω ανάρτηση  Μη ανεξάρτητη

Μεγέθη ελαστικών  165/55 R12

Ζάντες    Αλουμινίου

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων    Κιβώτιο ταχυτήτων άμεσης 
   αλλαγής 

Εγγύηση οχήματος 24 μήνες/30.000 χλμ

Εγγύηση μπαταρίας 36 μήνες/30.000 χλμ 
(SOH ≥ 75%)



ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
Προβολείς αλογόνου   •

Φώτα φρένων    •

Κεραία τύπου πτερυγίου καρχαρία  •

Πίσω θήκη αντικειμένου   •

Οθόνη 7 ιντσών   •

Φως ανάγνωσης    •

Αλεξήλια     •

Ασύρματο κλειδί    •

Υδραυλικό τιμόνι   •

Ηλεκτρικό φρένο    •

Eco + sport mode   •

Ηλεκτρικά παράθυρα   •

Κλιματισμός     •

TPMS (παρακολούθηση πίεσης ελαστικών)  •

Κλείδωμα τιμονιού   •

Λειτουργία αντικλίσης    •

ABS     •

Κεντρικό κλείδωμα    •

Προειδοποίηση για δέσιμο ζώνης ασφαλείας •

Κάμερα οπισθοπορείας   •

Επείγουσα Οδική Βοήθεια



Για περισσότερες πληροφορίες
www.xevcars.gr

Αν και αυτό το φυλλάδιο έχει προετοιμαστεί με τη μέγιστη προσοχή και προσοχή 
για να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η ορθότητα των περιεχομένων, κατά τη 
στιγμή της εκτύπωσης (Μάιος 2022), δεν έχει συμβατική αξία. Οι εικόνες και οι 
περιγραφές σε αυτό το φυλλάδιο προορίζονται ως οδηγός. Η XEV Trade διατηρεί 
το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των 
οχημάτων που περιγράφονται και απεικονίζονται σε αυτή τη δημοσίευση 
ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οι αντιπρόσωποι της XEV θα ενημερωθούν αμέσως 
για τυχόν αλλαγές. Ορισμένος από τον εξοπλισμό που περιγράφεται ή/και 
φωτογραφίζεται στο φυλλάδιο είναι προαιρετικός ή/και δεν υπάρχει σε όλα 
τα μοντέλα της σειράς. Για τον εξοπλισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τα εξαρτήματα κάθε μοντέλου, ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων προϊόντος 
στο ίδιο το φυλλάδιο. Λόγω των περιορισμών των διαδικασιών εκτύπωσης 
που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο 
ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τα χρώματα των χρωμάτων και των υλικών 
επικάλυψης που χρησιμοποιούνται για τους εσωτερικούς χώρους των οχημάτων. 
Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί 
να αναπαραχθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της XEV Trade.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ


