Specificaties Opel Ampera-E Lauch Executive 60kWh
Technische specificaties
Motor
Cilinderinhoud (in cm3)
Aantal cilinders/kleppen per cilinder
Energielabel
CO2 uitstoot (gr/km)
Max. vermogen (pk/kw)
Max. Koppel (Nm)
Transmissie
Bediening
Aantal versnellingen

0
0
A
0
204pk/150kw
360Nm
Automatisch

Verbruik (in kWh per 100km)
Binnen de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom
Gecombineerd

niet van toepassing
niet van toepassing
14,5

Draaicirkel
Draaicirkel diameter (in meters)

10,8

Gewichten en inhouden
Leeggewicht (in kg)
Totaal toegestaan belast gewicht (in kg)
Max. aanhangergewicht ongeremd (in kg)
Max. aanhangergewicht geremd (in kg)
Brandstoftank in liters
Bagageruimte/met neergeklapte bank (in liters)

1611
2056
0
0
60kWh
381/1274

Prestaties
Maximum snelheid in km/h
0-100 km/h in seconden

150
7,3

Uitrusting
Techniek en veiligheid
- Airbag bestuurder en voorpassagier,
hoofd- en zijairbags
- Buitentemperatuurmeter
- Bandenspanningscontrole systeem
- Electronic Stability Control
- Elektrisch bedienbare ramen voor en
achter incl. one touch functie
- Elektrische handrem
- ISOFIX bevestigingspunten
- Parkeersensoren voor en achter
- Regeneratief remsysteem
- Voetgangersdetectie
- Warmtewerende voorruit
- Achteruitrijcamera en –assistent
- Advanced Park assist
- Rijstrook- en dodehoek-waarschuwing
- Verkeerbordherkenning
- Volgafstand-indicatie
Comfort
- Automatisch grootlicht
- Cruise control en snelheidsbegrenzer
- Licht- en regensensor
- Automatisch dimmende binnenspiegel
- Open & Start; Keyless entry en start
- Electronic Climate Control
- Draadloos inductie smartphone opladen
- Opel Onstar: persoonlijke assistent
- Radio 4.0 IntelliLink met 8” kleuren
touchscreen, AUX aansluiting, USB
aansluiting, Bluetooth, 6x Bose speaker,
Apple Carplay ondersteuning en
stuurwielbediening
Interieur
- Derde hoofdsteun achter
- 60/40 neerklapbare achterbank
- In hoogte verstelbare bestuurders- en
passagiersstoel
- Sfeerverlichting
- Opberging achterzijde passagiersstoel
- Verlichting bagageruimte
- Verstelbare middenarmsteun voor
- Lederen bekleding “Athens, jet black”
geperforeerd
- Middenarmsteun achter met opbergvak
- Verwarmbare stoelen voor en achter
- Verwarmbaar lederen stuurwiel met
stuurwielbediening

Exterieur
- Actieve Aero sluiter
- Chromen sierlijst boven de zijruiten
- Deurgrepen in kleur met chromen strip
- Elektrisch inklapbare buitenspiegels
- LED achterlichtunits
- Xenon koplampen met LED
dagrijverlichting
- Zilverkleurige dakrails
- 17” lichtmetalen velgen, bi-color
multispaaks “Carbon Flash” met zelf
afdichtende banden
Opel Assistentiesystemen
- Active Lane Keep Assist
- Forward Collision Alert met Automatic
Emergency City Braking
- Front Pedestrian Collision Mitigating
Braking
- Following Distance Indicator

