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BYD DiLink ●

DAB útvarp ●

12,8" snúningssnertiskjár ●

Dirac hljómkerfi með 12 hátölurum ●

Ökutækjainternet (4G) ●

Skýjaþjónusta ●

Öryggi og akstursstoðkerfi Flagship

Öryggispúði ökumanns ●

Öryggispúði farþega í framsæti ●

Hliðarpúðar fyrir framsæti ●

Loftpúðagardínur fyrir fram- og afturrými ●

Innanrýmismyndavél ●

Blindblettsvari (BSD) ●

Rafstýrð handbremsa (IPB) ●

Vökvastýrður hemlunarvari (HBA) ●

Veggripskerfi (TCS) ●

Rafeindastýrð hemlunarátakskerfi (EBP) ●

Stýrð niðurhröðun með handbremsu (CDP) ●

Rafeindastýrð stöðugleikastýring (VDC) ●

Rafeindastýrð hemlunarátaksdreifing (EBD) ●

Brekkuvari (HHC) ●

Þægindastöðvun (CST) ●

Þurrkukerfi á hemladiskum (BDW) ●

Samræmt orkuendurheimtarkerfi við hemlun (CRBS) ●

Rennslisviðbragð (RMI) ●

Niðurakstursvari (HDC) ●

Hemlayfirtökukerfi (BOS) ●

Áminning um opnar dyr (DOW) ●

BYD TANG búnaðarlýsing
● Standard ○ Optional —Not Available

Rafstýrður afturhleri

Upplýsinga- og afþreyingarkerfi Flagship

12,3" TFT full LCD skjár í mælaborði ●

Þráðlaus snjallsímahleðsla

Yfirbygging Flagship

Stór sóllúga ●

Silfraður og svartur

Blár

Grár

Rauður

Hvítur

●

Öryggi og aksturskerfi Flagship

Viðvörunarhljóðkerfi ökutækis (AVAS) ●

●

Innanrý

mi
Fjölaðgerðastýri með upphitun og 

minni fyrir sætastillingar

Sólskyggni fyrir stóra sóllúgu

Flagship
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2820mm

4870mm

1630mm 

1950mm

Rafhlaða Afköst

Gerð rafhlöðu BYD Blade rafhlaða (LFP) Gerð rafmótors Segulmagnaður samfasamótor

Afkastageta rafhlöðu (kWst) 86,4 Drif Aldrif

Staðsetning rafhlöðu Undir gólfi Hámarksafl (kW) 380

Nafnspenna (V) 640 Hámarkstog (N·m) 680

Afkastageta (amperstundir) 135 Hröðun 0-100 km/klst (s) 4,6

Þyngd rafhlöðu (kg) 617±18.5 Hámarkshraði (km/klst) 180

Orkuþéttni (Wst/kg) 140 Loftmótstaða (Cd) 0.335

Fjöðrun að framan MacPherson

Fjöðrun að aftan

Fjölliðafjöðru

n

Farangursrými að þaki – sæti upprétt/2. og 3. 

sætaröð niðurfelld (l)

Vog og rými

Eigin þyngd (kg) 2489

Heildarþyngd (kg) 3060

Hámarksþyngd á framöxul (kg) 1291

Hámarksþyngd á afturöxul (kg) 1769

Hámarksþyngd á þaki (kg) 75

Lágmarks beygjuhringur (m) 5.9

235/1655

Tæknilegar upplýsingar

*Allar upplýsingar og myndskýringar byggja á gögnum sem voru aðgengileg fyrir prentun

bæklingsins (okt 2022) og eru háðar breytingum án fyrirvara. Hafið samband við næsta

söluaðila BYD til að nálgast nýjustu upplýsingar.

WLTP orkunotkun 2, 3

Rafakstursdrægi – blandaður akstur (km) 400

Rafakstursdrægi - innanbæjarakstur (km) 528

Orkunotkun – blandaðaður akstur (Wst/km) 238

Orkunotkun - innanbæjarakstur (Wst/km) 181

CO2 losun – blandaður akstur (gr/km) 0

1. Hleðslutíminn er mældur við 30° C og getur verið breytilegur eftir lofthita og hita á 
rafhlöðu. 

2. Orkunotkun er reiknuð út í samræmi við reglugerð ( EU）2017-1151.

3. Raundrægi og raun orkunotkun getur verið mismunandi eftir notandum, akstursmáta,
hraða ökutækis og umhverfisaðstæðum, lofthita, leiðarvali og af öðrum ástæðum. Þetta þýðir

að rauntölur geta verið ögn frábrugðnar prófunartölum. Auk þess getur notkun búnaðar eins og
loftkælingar eða upphitunar í sætum haft áfram á rauntölurnar.

Hleðslutími 1

DC hleðsla (120 kW hleðsla) SOC 30%-80% 30 mín

Mál (mm)

Lengd 4.870

Breidd 1.950

3

Breidd með útfelldum hliðarspeglum 2.180

Hæð 1.725

Hjólhaf 2.820

Sporvídd að framan 1.650

Sporvídd að aftan 1.630

Að framan: Brembo®

sporthemlaklafar með

götóttum hemladiskum

Hemlar
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