Wendbaar. Ruim. Praktisch.
En 100 % elektrisch.

Maak kennis met de grootste
autogroep van China.
Maxus is in Europa nog niet zo bekend. Maar daar komt snel
verandering in. Het merk behoort tot de Chinese groep
SAIC Motor, dat met een marktaandeel van 24% de grootste
autofabrikant in China is. Met meer dan 7 miljoen verkochte
voertuigen in 2019 is SAIC Motor uitgegroeid tot de op
zeven na grootste autogroep ter wereld. Voor de Chinese
markt bouwt SAIC Motor in licentie jaarlĳks zo’n 3 miljoen
Volkswagens die aan de allerstrengste kwaliteitsnormen
moeten voldoen.

WERELDWIJD SUCCES

Het wereldwĳde succes van
Maxus groeit snel. In landen als
Australië en Nieuw-Zeeland is
Maxus nu al het best verkochte
automerk uit China.
Ook in Zuid-Oost-Azië, het
Midden-Oosten en enkele
landen in Europa kent Maxus
veel succes.
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saic-maxus

VOORUITSTREVENDE
TECHNOLOGIE

Dat Maxus zo snel groeit,
is geen toeval. Maxus investeert
volop in vooruitstrevende
technologie, zowel in
verbrandingsmotoren als in
elektrisch aangedreven
bestelwagens. En dat blĳft
niet onopgemerkt.

BEKROOND IN EUROPA

De technologie van Maxus krĳgt veel
waardering. In het Verenigd Koninkrĳk
werd Maxus uitgeroepen tot
“Light Commercial Vehicle Manufacturer of the Year” en “Electric Vehicle
Manufacturer of the Year”.
In Ierland won de Maxus EV80 een
Fleet Transport Award als “Most Green
Commercial Vehicle of the Year”.

Opvallend knap. Resoluut hedendaags.
Ontdek de Maxus eDELIVER 3.

Dat de Maxus eDELIVER 3 geen standaard bestelwagen is, zie je meteen. Hĳ rĳdt 100% elektrisch en is dus
perfect geschikt voor stadsverkeer of kortere afstanden. Maar daarbĳ blĳft het niet. De Maxus eDELIVER 3 is
ook een opvallend knappe verschĳning. De karakteristieke voorzĳde en de dynamische belĳning van de flanken
accentueren zĳn wendbare en compacte karakter. Kortom: dit is een op-en-top hedendaags design.

KIES JE KLEUR

KIES JE LENGTE

De Maxus eDELIVER 3 is standaard verkrĳgbaar in
wit en als optie in zwart metallic en zilvergrĳs metallic.
Liever een andere kleur die perfect aansluit bĳ de
huisstĳl van je bedrĳf? Maxus kan de eDELIVER 3
optioneel leveren in elke RAL-kleur.

De Maxus eDELIVER 3 is verkrĳgbaar in twee lengtes.
De laadruimte van de compacte versie is 218 cm lang en
heeft een laadvolume van 4,8 m3. De lange versie biedt
je een laadruimte met een lengte van 277 cm en een
laadvolume van 6,3 m3.

Wit
Standaard kleur

Zwart metallic
Optioneel

Zilvergrĳs metallic
Optioneel

design
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Uitgekiend ergonomisch.
Rĳk aan info en connectiviteit.

De Maxus eDELIVER 3 munt uit in ergonomie. Het overzichtelĳke
instrumentenpaneel en de mooi binnen handbereik zittende
knoppen zorgen ervoor dat al je aandacht naar de weg kan gaan.
Het 7 inch aanraakscherm maakt verbinding met je smartphone en
brengt connectiviteit op een veilige manier binnen handbereik.

INSTRUMENTENPANEEL

Het aantrekkelĳke instrumentenpaneel van de eDELIVER 3
geeft je in één oogopslag alle info
die je nodig hebt. Op het heldere
scherm naast de snelheidsmeter
presenteert de boordcomputer je
alle denkbare gegevens.
CONNECTIVITEIT

Ook het centraal geplaatste
7 inch aanraakscherm geeft je
veel info. Het toont je niet alleen
de beelden van de achteruitrĳcamera, maar maakt ook verbinding met je smartphone en laat
je op die manier tal van functies
bedienen.

Instrumentenpaneel

7 inch aanraakscherm
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cockpit

Connectiviteit

Ruim en comfortabel.
En verrassend volledig uitgerust.

De Maxus eDELIVER 3 heeft twee zitplaatsen met ruime, ergonomisch
gevormde en verstelbare zetels die je alle steun en comfort bieden.
De vormgeving van het dashboard is opvallend hedendaags en de afwerking
oogt luxueus. Voeg daarbĳ nog de uitgebreide standaarduitrusting, en je
weet dat je aan het stuur zit van een uitzonderlĳke bestelwagen.

COMPLETE UITRUSTING

Het interieur van de Maxus
eDELIVER 3 valt op door de
verzorgde afwerking en de
complete standaarduitrusting.
Airconditioning, stroomvoorziening, usb-aansluiting,
radiobediening aan het stuur: de
eDELIVER 3 heeft het allemaal.
AUTOMATISCH ELEKTRISCH

Radiobediening aan het stuur

Versnellingsknop

Airconditioning

Stroomvoorziening en usb-aansluiting

Met de Maxus eDELIVER 3 is
elektrisch rĳden fijn en comfortabel. De handige knop voor
de automaat laat zich vlot en
intuïtief bedienen. En dankzĳ de
fluisterstille elektromotor is het
aangenaam stil aan boord.

interieur
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100 % kracht. 0 % uitstoot.
En dat tot 342 km lang in stadsverkeer.

Geen CO₂-uitstoot, geen fossiele brandstoffen, goedkopere energie, een stille elektromotor en minder onderhoud.
De Maxus eDELIVER 3 herschrĳft het concept van de ideale compacte bestelwagen. Stadsdiensten, nutsbedrĳven,
installateurs, loodgieters, onderhoudstechnici, tuiniers, bedrĳven en zelfstandigen die aan huis leveren: allemaal
ontdekken ze de nieuwe toekomst van milieuvriendelĳk transport op kortere afstanden. Met de Maxus eDELIVER 3
begint die toekomst hier en nu.

STERKE ELEKTRISCHE MOTOR

De Maxus eDELIVER 3 is uitgerust met een
krachtige elektromotor met een vermogen
van 90 kW (122 pk) en een koppel van 250 Nm.
Daarmee zorgt de eDELIVER 3 voor een pittig
acceleratievermogen en een ongezien klimvermogen. De eDELIVER 3 heeft geen moeite
met een hellingshoek tot 25% (lange versie)
of zelfs 30% (compacte versie). De topsnelheid is begrensd op 120 km/u.
KRACHTIGE BATTERIJEN

De eDELIVER 3 is uitgerust met de nieuwste
Ternary Lithium Ion-batterĳ, die tot 2.000
snellaadcycli toelaat en minder temperatuurafhankelĳk is. Maxus geeft je maar liefst
acht jaar waarborg op de batterĳ . Bovendien
heb je de keuze uit twee batterĳcapaciteiten:
35 of 53 kWh. De Maxus eDELIVER 3 geeft je
een autonomie tot maar liefst 342 km volgens
de WLTP-stadscyclus.

6

elektrisch rijden

MOTOR
90 KW (122 PK)
250 NM

100%
ELEKTRISCH

0%
UITSTOOT

BATTERIJ
CAPACITEIT
35 OF 53 KWH

Kies zelf je batterĳ.
En laad ze voor 80 % op in 45 minuten.
Elektrisch rĳden en batterĳtechnologie gaan hand in hand. Voor de eDELIVER 3 kiest Maxus voor de
nieuwste Ternary Lithium Ion-batterĳ, die je op drie kwartier voor 80% kan opladen. Ideaal voor wie na
een lange rit toch snel weer aan de slag wil.
VLOT EN VRIJWEL ONBEPERKT OPLADEN

De laadpoorten van de Maxus eDELIVER 3 bevinden zich vooraan, achter het klepje met het Maxus-logo.
Dat is handiger bĳ voorwaarts inparkeren. Via een snellader is je batterĳ al na drie kwartier voor 80%
opgeladen. Met een standaard 7,2 kW AC wallbox-aansluiting duurt het laden 6 tot 8 uur. De eDELIVER 3
is standaard uitgerust met een laadkabel die compatibel is met een wallbox.

AC OPLADEN (WISSELSPANNING)

DC OPLADEN (GELIJKSPANNING)

RECUPERATIEF REMMEN

Bĳ langzaam opladen met een wallbox en de geïntegreerde oplader van
7,2 kW, duurt het laden niet langer
dan 6 uur voor de batterĳ van 35 kWh
en 8 uur voor de batterĳ van 53 kWh.

Met een snellader duurt het snelladen tot 80% van de totale
capaciteit slechts 45 minuten.
De gloednieuwe Ternary Lithium
Ion-batterĳ laat tot 2.000 snellaadcycli toe.

De eDELIVER 3 is uitgerust met
twee rĳmodi (normaal of eco) en
drie energierecuperatiemodi (licht,
medium of sterk). Je kiest dus zelf
hoe zuinig je wil rĳden en hoeveel
energie je bĳ het remmen wil
recupereren. Zeker in druk stadsverkeer is dat erg interessant.

JE EIGEN LAADSYSTEEM
Met een eDELIVER 3 wordt een eigen laadsysteem interessant.
Contacteer je Maxus-dealer voor meer informatie.

6 TOT 8 U
LANGZAAM
OPLADEN IN AC

45 MIN
SNEL OPLADEN
IN DC (0 Â 80%)

opladen
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Veiligheid voorop, met de
modernste rĳhulpsystemen.
De Maxus eDELIVER 3 is standaard uitgerust met een uitgebreid actief veiligheidspakket. De uitrusting
omvat ESP, ABS en andere systemen die jezelf, je passagiers en de andere weggebruikers beschermen.
Maar ook de passieve veiligheid staat op een hoog niveau. De sterke kooiconstructie van hoogwaardig staal
en aluminium absorbeert de kracht die bĳ een aanrĳding vrĳkomt.

ELEKTRONISCH STABILITEITSPROGRAMMA (ESP)

ESP (Electronic Stability Program) bewaakt en regelt
de stabiliteit van je eDELIVER 3 bĳ uitwĳkmanoeuvres,
moeilĳke bochten of een verraderlĳk wegdek.
REMKRACHTONDERSTEUNING (ABS)

Bĳ een noodstop zorgt ABS ervoor dat je wielen tĳdens
het remmen niet gaan blokkeren. Zo kan je bĳ bruusk
remmen nog steeds stuurmanoeuvres uitvoeren om een
obstakel te ontwĳken.
Elektronisch
stabiliteitsprogramma – ESP
Zonder ESP
Met ESP

REMKRACHTVERDELING (EBD)

EBD (Electronic Brakeforce Distribution) zorgt voor
de juiste remkracht en verdeling over de verschillende
assen, ook in noodsituaties, afhankelĳk van het gewicht
van de lading in de laadruimte.

ACHTERUITRIJCAMERA

REMASSISTENTIE (BAS)

De Maxus eDELIVER 3 is standaard uitgerust met een
achteruitrĳcamera. Op het centrale 7 inch aanraakscherm zie je perfect wat zich achter je bestelwagen
bevindt. Parkeersensoren achteraan geven je extra
assistentie bĳ het parkeren op krappe plaatsen.

Het Brake Assist System verhoogt de remkracht in
noodgevallen, zodat je eDELIVER 3 sneller stilstaat.

VOORBEREID OP HET ONVOORZIENE

De sterke kooiconstructie van de Maxus eDELIVER 3
is opgebouwd uit hoogwaardig staal en aluminium.
De constructie absorbeert de kracht die vrĳkomt bĳ
een aanrĳding en gaat vervorming tegen. Bovendien
werd de eDELIVER 3 van meet af aan ontworpen
als een 100% elektrisch voertuig. Daardoor kon
de batterĳ veilig worden ingewerkt in het chassis.
Airbags voor de bestuurder en de passagier
vervolledigen het passieve veiligheidspakket.
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veiligheid

Welkom in de ruimte.

Hoe wendbaar en compact hĳ ook is, de Maxus eDELIVER 3 biedt verrassend veel ruimte. De laadruimte van de
compacte versie is 218 cm lang en heeft een laadvolume van 4,8 m3. Als je kiest voor de lange versie, beschik je
over een laadruimte met een lengte van 277 cm en een laadvolume van 6,3 m3.

EXTRA TOEGANKELIJK

KIES JE LAADVOLUME: 4,8 m3 of 6,3 m3

De laadruimte van de Maxus eDELIVER 3 is vlot
toegankelĳk. De dubbele deuren achteraan openen tot
180 graden. Ze hebben elk een andere breedte, voor
flexibel laden en lossen op krappe plaatsen. Een brede
schuifdeur aan passagierszĳde maakt de ruimte nog
toegankelĳker. Om veiligheidsredenen beschik je bovendien over een volledig gesloten scheidingswand.

Voor maximale wendbaarheid in de stad kies je de
compacte versie. Heb je doorgaans wat meer ruimte
nodig, dan ga je voor de langere uitvoering, die je tot
1.020 kg bruto laadvermogen biedt – ongezien in deze
klasse. Ingenieus detail: de laadruimte van de Maxus
eDELIVER 3 is perfect afgestemd op het standaardformaat van europaletten. Bovendien zĳn de vloer en
de wanden van de laadruimte degelĳk afgewerkt.
4,8 m3
LAADRUIMTE

Korte wielbasis (SWB)

6,3 m3
LAADRUIMTE

Lange wielbasis (LWB)

ruimte
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Specificaties

eDELIVER 3 gesloten bestelwagen

KORTE WIELBASIS (SWB)

LANGE WIELBASIS (LWB)

35 kWh

53 kWh

35 kWh

53 kWh

Maximum toegelaten massa (MTM)

2.310 kg

2.460 kg

2.550 kg

2.630 kg

Leeggewicht

1.445 kg

1.555 kg

1.530 kg

1.640 kg

Gewichten

Maximale belasting vooras
Maximale belasting achteras
Maximaal bruto laadvermogen

1.170 kg
1.260 kg

1.460 kg

1.460 kg

1.460 kg

865 kg

905 kg

1.020 kg

990 kg

Maximale dakbelasting
Aanhangergewicht (geremd)

75 kg
1.305 kg

100 kg
1.195 kg

1.220 kg

Aantal zitplaatsen

1.110 kg
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Afmetingen
Laadvolume

4,8 m3

6,3 m3

Lengte

4.555 mm

5.145 mm

Breedte

1.780 mm

1.780 mm

Hoogte

1.895 mm

1.900 mm

Maximale lengte laadruimte

2.180 mm

2.770 mm

Maximale breedte laadruimte

1.665 mm

Maximale breedte laadruimte tussen wielkasten

1.220 mm

Maximale hoogte laadruimte

1.330 mm

Hoogte laaddrempel

540 mm

Maximale breedte schuifdeur

710 mm

Maximale hoogte schuifdeur

1.230 mm

Draaicirkel

5,87 m

6,53 m

Aantal zitplaatsen

2

Motor en aandrĳving
Maximaal vermogen

90 kW / 122 pk

Maximaal koppel

255 Nm

Maximumsnelheid
Laadtĳd traag laden (AC) 0 Â 80%

120 km/u
6 uur

Laadtĳd snel laden (DC) 0 Â 80%
Batterĳcapaciteit

6 uur

8 uur

45 minuten
35 kWh

53 kWh

35 kWh

53 kWh

Energieverbruik NEDC gecombineerd

152 Wh/km

182 Wh/km

176 Wh/km

203 Wh/km

Energieverbruik WLTP gecombineerd

244 Wh/km

236 Wh/km

262 Wh/km

253 Wh/km

Autonomie NEDC gecombineerd

225 km

290 km

195 km

260 km

Autonomie WLTP gecombineerd

158 km

240 km

150 km

230 km

Autonomie WLTP stadscyclus

226 km

342 km

210 km

316 km

CO2-uitstoot WLTP gecombineerd

0 gr/km

0 gr/km

0 gr/km

0 gr/km

185/65R15

185/65R15C

185/65R15

185/65R15C

Banden
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8 uur

specificaties

Belangrĳkste standaarduitrustingen.
Exterieur
Buitenspiegels met geïntegreerde dodehoekspiegel
en richtingaanwĳzers
Zĳdelingse schuifdeur aan passagierszĳde
Halogeen koplampen
Halogeen achterlichten
Dagrĳlichten
Dubbele achterdeuren tot 180 graden openend
Voorbumper gedeeltelĳk in koetswerkkleur
Bandenherstelkit
Stalen velgen met halve wieldeksels
Interieur
Viervoudig instelbare bestuurderszetel
In de hoogte verstelbaar stuurwiel
Rubberen vloerbekleding in passagiers- en laadruimte
Zĳwanden laadruimte volledig afgewerkt
Comfort
Boordcomputer
Airconditioning
Lederen stuurwiel
Multifunctioneel stuurwiel
Cruise control met snelheidbegrenzen
Centrale deurvergrendeling
Twee inklapbare sleutels met afstandsbediening
Elektrisch bediende buitenspiegels
Verwarmde buitenspiegels
Verwarmde zetels
Elektrisch bediende ramen met auto-up functie
Parkeersensoren achteraan

Multimedia
Radio met MP3-speler
DAB+
USB-aansluiting
Bluetooth met handenvrĳe functie (carkit)
Radiobediening aan het stuur
7 inch aanraakscherm
Achteruitrĳcamera
Veiligheid
Alarm
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)
Wegrĳhulp op hellingen (HHC)
Airbag bestuurder en passagier
Opladen
Laadkabel voor gebruik met wallbox
Noodlader 230V/10A voor gebruik met standaard
stopcontact

Radiobediening aan het stuur

7 inch aanraakscherm

uitrusting
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Aanbevolen catalogusprĳzen 1)

eDELIVER 3 SWB 4,8 m 3 Gesloten bestelwagen met KORTE WIELBASIS (2.910 mm), max. laadlengte: 2.180 mm,
laag dak, max. laadhoogte: 1.330 mm, max. laadbreedte: 1.665 mm
Voertuig

Vermogen

Autonomie*

CO2-uitstoot

Versnellingen

MTM

Excl. BTW

Incl. BTW**

eDELIVER 3 SWB – 35kWh batterĳ

90 kW/122 pk

158 km

0 gr/km

AT

2.310 kg

€ 31.990

€ 38.707,90

eDELIVER 3 SWB – 53kWh batterĳ

90 kW/122 pk

240 km

0 gr/km

AT

2.460 kg

€ 35.990

€ 43.547,90

Excl. BTW

Incl. BTW*

€ 650,00

€ 786,50

€ 1.200,00

€ 1.452,00

Opties
Metaalkleur
RAL-kleur

***

eDELIVER 3 LWB 6,3 m 3 Gesloten bestelwagen met LANGE WIELBASIS (3.285 mm), max. laadlengte: 2.770 mm,
laag dak, max. laadhoogte: 1.330 mm, max. laadbreedte: 1.665 mm
Voertuig

Excl. BTW

Incl. BTW**

Vermogen

Autonomie*

CO2-uitstoot

Versnellingen

MTM

eDELIVER 3 LWB – 35kWh batterĳ

90 kW/122 pk

150 km

0 gr/km

AT

2.550 kg

€ 33.490

€ 40.522,90

eDELIVER 3 LWB – 53kWh batterĳ

90 kW/122 pk

230 km

0 gr/km

AT

2.630 kg

€ 37.490

€ 45.362,90

Excl. BTW

Incl. BTW*

Opties
Metaalkleur

€ 650,00

€ 786,50

RAL-kleur***

€ 1.200,00

€ 1.452,00

1) Aanbevolen catalogusprĳs, maximale verkoopprĳs bepaald door de invoerder, geldig vanaf 1/5/2020
* WLTP gecombineerd **BTW 21% ***Op bestelling

WAARBORG
5 JAAR / 100.000 km fabriekswaarborg 2)
Batterĳ: 8 JAAR / 160.000 km fabriekswaarborg 2)

2) Voor details over de waarborg kan
u terecht bĳ uw Maxus-verdeler of op
www.maxusmotors.be/diensten.

Maxomotive N.V.
Pierstraat 229, 2550 Kontich
www.maxusmotors.be

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004) op www.maxusmotors.be. Maxomotive N.V. verkoopt niet rechtstreeks aan consumenten. Bepaalde uitrusting die in deze
brochure wordt getoond wordt als optie geleverd en is niet altĳd verkrĳgbaar op alle modellen of op alle markten. Alle specificaties zĳn onderhevig aan wĳzigingen
zonder voorafgaande mededeling. Contacteer ons voor de meest recente informatie. Maxomotive N.V. kan niet verantwoordelĳk worden gehouden voor drukfouten.
V.U.: Maxomotive N.V., Pierstraat 229, B-2550 Kontich, ondernemingsnummer: BE 0430.801.744
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