
Klimaanlegg
Automatisk klimaanlegg ●

NMC-batteri Elektrisk motorstyring Regenerativ bremsing Nøkkelløs åpning og start

AC- og DC-ladingSkyvedører på begge sider 100% elektrisk drift Stor lasteplass

Sikkerhet

Støtabsorberende rattstamme
Elektrisk servostyring (CEPS)
Blokkeringsfritt bremsesystem (ABS)
Elektrisk stabilitetsprogram (ESP)

Elektrisk parkeringsbrems (EPB)
Brake Override-system (BOS)
Kollisjonspute sjåførsiden
Kollisjonspute passasjer
Bilbeltepåminner sjåfør
Bilbeltepåminner forsetepassasjer
Kunstig motorlyd (hastighet under 30 km/t)
Automatisk låsing ved kjøring
Tyverisikring
Smart nøkkelsystem
4 avstandsfølere bak parkeringsassistent

SPESIFIKASJONER

Standard-2 seter

Lengde x bredde x høyde
Akselavstand
Tomvekt GVW (bruttovekt)
GVW

Ytelse
Høyest hastighet
Klatreevne
Rekkevidde 1(WLTC)
Min. Svingradius
Innkjøring / Avreise
Chassis vinkel
Hjuloppheng
Bremser
Dekk
Drivlinje
Motortype
Nominell
Maks effekt 
Maks dreiemoment
Batteritype
Batterikapasitet 2
Lading
Lading 3

Dimensjoner

4,460 mm × 1,720 mm × 1,875 mm 

2,725 mm

1,700kg (2 seter)
2,620kg (2 seter)

100 km/t
≥20%

300 km 

≤5.75m 

≥20° / ≥19°

McPherson foran, bladfjær bak
Hydrauliske skivebremser, ABS,
195/60R 16C

AC Synkronmotor med permanent magnet
35 kW

100 kW

180 N.m

BYD NMC Batteri
50.3 kWh

DC 40KW / AC 6.6KW

DC 1.5h / AC 7.5h 0-100% SOC

Hvit/Sort/Sølv

Skillevegg i platemetall
Rist i rustfritt stål

Uavhengig advarsel på ulåst dør
Rattstamme som kan justeres i vinkel
Elektronisk girskifte

Skillevegg

Interiør 
Servicevarsel
Ratt i polyuretan

Utvendig
Farge
Forkrommet frontgrill (ladeluke)
Ytre håndtak i kjøretøyets farge
Forkrommet tilhenger
Taket, takdekorasjoner
Stålfelger (16")
Aluminiumshjul (16" )
Verktøysett

"-" Ikke tilgjengelig, "●" standard, "○" tilleggsutstyr

Sete

Stoffseter
Seter i imitert skinn
Setevarme
Uavhengig justerbart sete

Radio med AUX-inngang og USB-uttak
2 høyttalere
4 høyttalere

Halogenlykter
Automatiske hovedlykter
«Følg meg hjem»-lykter med forsinket utkobling (off delay)
Justerbare hovedlys
Tåkelys foran
Kjørelys
Tredje bremselys
Tåkelys bak
LED-leselys foran
LED-lys i lasterom
Lys ved ladekontakt

Multimedia

Lys

Glass/Speil

Elektrisk bakspeil (i bilens farge)
Blendefritt indre bakspeil
Elektriske vinduer
Intervallvindusviskere
Hvitt vindusglass på bakdøren
Elektrisk oppvarming av bakrute12V strømgrensesnitt

Antiskligulv i lasterom av aluminiumslegering
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BYD T3-2 seter

○

BYD Norge

* BYD Europa forbeholder seg retten til å endre detaljer om spesifikasjoner
og utstyr uten forvarsel.

Importør: RSA
Postboks 4004, 3005 Drammen • Tlf: 32 21 88 00 • www.byd.no 

BYD T3 er en fullstendig elektrisk varebil med lavt energiforbruk og høy ytelse. Den 
fullstendige elektriske driften, kraftige elektriske motoren og automatgir, gjør den 
enkel å betjene og vedlikeholde. Dette kjøretøyet drives med BYDs NMC batteri som har 
en kapasitet på 50,3 kWh, produserer null utslipp og har en kjørerekkevidde på 310 km på 
én ladning. Lading fra 0 til 100 % med DC-lading tar 1,5 time. Fleksibel AC-lading tar lengre 
tid, men fordelen er at man kan lade hjemme eller på en offentlig ladestasjon. Med lasteplass på 
3,5 m³ og maks nyttelast på 645 kg inkludert sjåføren, møter BYD T3 transportbehovene 
til de fleste urbane logistikksystemer.

Merk: Ovennevnte spesifikasjoner gjelder standard kjøretøy. De kan være 
gjenstand for lokale behov og forskrifter. Oppdatert spesifisering: Juni 2020.

(1) Selve rekkevidden vil variere avhengig av kjøre-/ladevaner, hastighet,
værforhold, temperaturer og batteriets alder.

(2) Batterikapasitet er kapasiteten som ny. Den vil avta med tid og bruk.

(3) Batteriets alder og temperaturen utendørs påvirker begge ladetiden

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

20200214-T3-三折页印刷文件.pdf   1   2020/2/18   18:29:57

●

●

●



MILJØVENNLIG

ØKONOMISKE FORDELER

Sammenlignet med tradisjonelle bensindrevne T3-er kan el-drevne T3-er effektivt 
redusere kostnadene for urban varelevering med sine lave driftskostnader, noe som 
medfører nevneverdige økonomiske fordeler for virksomheten.

* Ovennevnte er generelle tall. Det kommer veldig ann på kundene og land.

Totale kostnader i løpet av 
varebilens levetid

Bensindrevet T3

Elektrisk T3

Levetid

C: Fortjeneste

Kostnad

A. Kostnader for bensindrevet T3

B. Kostnader for en elektrisk T3

C. Sparte driftskostnader som følge av
forskjellen mellom drivstoff og strømpriser.

SENTRALE TEKNISKE OPPLYSNINGER

Batteri
BYDs NMC batteri er det beste
på markedet, med storkapasitet,
rask lading, lang livssyklus, og
bærekraftig.

Lading
BYD T3 har europeisk
standard Combo 2 (CCS)
integrert AC --/DC lademodus,
med en DC hurtiglader som
lader optimalt på 1,5 t.

Lasterom
Stort lasterom utstyrt med
slitesterkt gulv av
aluminiumlegering med anti skli.
Gulv og sidevegg er er utformet
med spenner for å kunne feste 
last.

Konverteringer
Med to skyvedører og fullstendig
åpning bak er BYD T3 klar for
nesten alle typer innredning.

Nøkkelløst system
Nøkkelløs adgang og 
startknapp

Regenerativt bremsesystem
Under bremsing og når man gir gass (batteristrøm under 90 %), omdannes kinetisk energi til elektrisitet
for å lade batteriet. Det kan effektivt redusere slitasjen på bremseklossene, forbedre rekkevidden og spare energi.

Slippe gasspedalen

Slippe gasspedalen Tomgang 
i nedoverbakke Brems

Regenerativ bremse
systemstyring

Genererer 
strøm

Ladesystem

BatteriHjul

STOR LASTEPLASS 
Lasteplass opptil 3,5 kubikkmeter 
og den totale nyttelasten er 920 kg

Sammenligning av kostnader mellom en BYD T3 og en bensin-/ dieseldrevet T3

Energiforbruk per 100 km
Drivstoffpris (Euro)
Drivstoffkostnad per 100 km
Gjennomsnittlig kjørelengde per dag
Total kostnad per år-250 arbeidsdager

Drivstoffbesparelse per år
Drivstoffbesparelse i fem år

BYD T3 

16.7 kWh

0.12 € / kWh

2.00 €

200 km

1,002 €

-

-

Sammenlignet med 
en bensindrevet varebil

7 L

1.35 € / L

9.45 €

200 km

4,725 €

3,723 €

18,615 €

6 L

1.27 € / L

7.62 €

200 km

3,810 €

2,808 €

14,040 €

Elektrisk motorstyring
Kommunikasjonssystemet CAN
bus som kontrollerer kjøretøyet,
gir intelligent styring og
vedlikehold. Dette øker 
kjøretøyets sikkerhet og 
pålitelighet.

NULL
UTSLIPP

For øyeblikket er varebiler det mest brukte 
transportmiddelet i byene på grunn av de 
praktiske fordelene de tilbyr, men samtidig er 
de en vesentlig kilde til forurensning og utslipp.

Som utslippsfritt kjøretøy oppfyller BYD T3 
både krav om bærekraftig utvikling i moderne 
byer over hele verden, i tillegg til stille komfort 
til byene. STILLE

KOMFORT
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Sammenlignet med 
en dieseldrevet varebil




