
E-STAR
AUTOUTILITARĂ ELECTRICĂ



Dongfeng E-Star este o autoutilitară electrică practică, care
își demonstrează deja performanțele pe traseu. 
Fiind un concurent puternic al combustibililor fosili, această 
unitate de transport este gândită să ofere maximă eficiență 
în condus, un management profitabil al afacerilor de 
distribuție și reduceri considerabile de costuri și timp.



O nouă eră în distribuție și
transport

ECOLOGIC
Costul energiei mai mic decât a 
celor cu diesel. 0,25 RON/Km

ZERO EMISII
Fără restricții de circulație în 
zonele urbane și fără taxe de po-
luare

SERVICE MAI IEFTIN
Costuri reduse de întreținere și 
mentenanță

COMPACT
Cabina confortabilă și șasiul 
robust oferă posibilitatea să fie 
utilizat în orice domeniu

DOTAT
Dotările de bază a cabinei oferă 
utilizatorului o experiență plăcu-
tă de condus

Dongfeng E-Star a fost conceput 
pentru distribuție urbană. Este modelul 
care va surprinde de la prima călătorie. 
Gândit să ofere plăcere în condus, 
E-Star, va deveni cel mai bun partener 
de muncă pentru fiecare șofer. 
EsEste deosebit prin calități, optimizat la 
maxim de către constructori și ingineri, 
pentru a deveni o unitate de transport 
practică dar totodată foarte modernă. 

E-Star este construit din materiale 
durabile, conform ultimelor standarde
internaționale. Ergonomia și modalita-
ttea sa de creare, au avut la bază un 
concept dedicat special pentru o ex-
periență unică de condus. Astfel, 
Dongfeng E-Star devine un partener 
de încredere pentru cei care își doresc 
să distribuie mărfuri cu plăcere și să-
și dezvolte afacerea cu brio.
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Geamuri electrice;
Faruri LED cu iluminare inteligentă;
Monitorizarea automată a presiunii în anvelope;
Port Fast-Charge, pentru o încărcare rapidă;
Avertizor de părăsire a benzii de circulație;
Cruise control adaptiv;
SisSistem de aer condiționat de ultimă generație;
Încărcător wireless pentru telefon;
Oglinzi retrovizoare anti unghi-mort;
Protecție baterii;
Bluetooth

Inginerii și constructorii Dongfeng au oferit pe lângă comoditatea deosebită 
în condus, și dotări foarte avantajoase. Cele 3 locuri disponibile sunt mai 
mult decât suficiente, atât pentru un singur șofer de tură, cât și pentru o 
echipă care lucrează cot la cot, alături de E-Star. Există suficient spațiu 
pentru a oferi o experiență de condus plăcută și suficientă ambianță pentru
 celelalte 2 locuri disponibile. Materialele utilizate pentru interior, vin să ofere 
o noo notă clasică și senzația unui transport de clasă superioară.

Proiectat pentru confort



Interior multifuncțional

Mediu curat

Volanul multifuncțional, în care 
veți regăsi atât funcțiile clasice 
de comandă dar și funcționa-
lități noi și practice pentru o 
experiență de lucru și transpor-
tare deosebită. Dongfeng E-Star 
ooferă o calitate superioară a 
construcției, compartimente 
pentru depozitare foarte
 confortabile și accesibilitate la 
orice funcție, fără a recurge la 
disconfort sau eforturi în plus.

Spațiu de lucru la 
îndemână

Schimbator de viteză
amplasat confortabil

Un vehicul curat înseamnă un mediu de lucru curat. Șoferii și pietonii 
din apropiere nu vor mai fi expuși la gazele constante asociate 
vehiculelor comerciale alimentate cu combustibili fosili. 

Fără restricții de circulație în zona urbană datorită condusului silen-
țios și Zero Emisii

Geamuri electrice
și blocare portiere
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Ampatament 3308 mm

Lățimea 1900 mm

Șasiul permite carosarea a 
oricărei suprastructuri

Tipuri de carosare:
Box izoterm frigorific
Prelată
Platformă cu obloane
TTransport animale
Platformă Auto
Nacelă
Gunoieră, etc.
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Caracteristici model

Parametri
de bază

Parametri
tehnici

Indicatori de
performanță
Configurația
ediției

Dimensiuni (mm)

Dimensiuni interioare ale cutiei de marfă (mm)

Ampatament (mm)

Sistem de frânare

Masa maximă autorizată (kg)

Masa șasiului la gol (kg)

Numărul de pasageri în cabină

Suspensie față/spate (mm)

Unghi de apropiere/plecare

Număr de foi de arc (față/spate)

Dimensiune anvelopă

Tipul bateriei

Capacitatea bateriei (kWh)

Tip motor

Puterea maximă motorului (kW)

Cuplu motor (N.m)

Metoda de încărcare

5995 x 2180 x 2300

Caroserie de orice tip

3308

Hidraulic

3500

2200

22

1045/1642

22/16

3/3+2, 2/2, 2+1

7.00R16 8PR

CATL/LFP

81,14

Inovance Suzhou

60/120

150/320

CCS - 80kW

250250

90

200 000 km sau 5 ani

Autonomia (Km)

Viteza maximă (Km/h)

Asistență la rampă

Frânare regenerativă

Garanție integrală

Un vehicul curat înseamnă un mediu de lucru curat. Șoferii și pietonii 
din apropiere nu vor mai fi expuși la gazele constante asociate 
vehiculelor comerciale alimentate cu combustibili fosili. 

Fără restricții de circulație în zona urbană datorită condusului silen-
țios și Zero Emisii



Contact

ZVELT Motors SRL,
Importator Dongfeng în România

București, șos. Pipera 42

00(40)762 1111 34
sales@zvelt.eu
www.zvelt.eu



Dongfeng Motor Corporation, fondată în 1969, este unul dintre cele mai mari 
grupuri de automobile din China. Activitatea noastră principală acoperă o 
întreagă gamă de vehicule comerciale, vehicule de pasageri, ansambluri 
auto, piese și componente, mașini și echipamente și alte produse și servicii 
legate de automobile. În prezent, veniturile din vânzări ale DFM au ajuns la 
90 de miliarde USD în 2018 și are 150.000 de angajați.

După mai bine de 49 de ani de dDupă mai bine de 49 de ani de dezvoltare, DFM a devenit un lider industrial 
în cercetare și dezvoltare, producție și marketing. Dongfeng a devenit un 
nume cunoscut în China și de mulți ani și se bucură de un profil înalt în 
întreaga lume. Vehiculele comerciale (camioane și autobuze) acoperă o 
gamă completă de serii, inclusiv versiuni pentru sarcini medii, grele, ușoare, 
mini-camioane și versiuni speciale. Vehiculele de pasageri includ mașini, 
SUV-uri etc. Vehiculele speciale de înaltă mobilitate de teren includ DFM 
WWarrior, deșert off-road și AWD off-road etc. În plus, DFM produce și diferite 
vehicule cu energie alternativă, inclusiv vehicule HEV, pur electrice și pe gaz 
natural. DFM este capabil să ofere clienților cele mai fiabile și valoroase 
produse la alegerea lor.


