CUPRA
BORN

TEHNIČNI
P O D AT K I
Odkrijte vse tehnične podatke po tipih motorjev,
od podatkov o emisijah in porabi do statističnih
podatkov o zmogljivosti in vrstah menjalnikov.
Tu so zajeti vsi tehnični vidiki, da boste lahko na
podlagi informacij izbrali svojega CUPRA Borna.

Omenjene vrednosti so rezultat homologacije izbranega modela, v
skladu z Uredbo ES 2018/858. Razpoložljiva moč (kW) in pospešek
modela sta odvisna od stanja napolnjenosti baterije in njene
temperature.
Natančen doseg vozila je odvisen od številnih dejavnikov, med
katerimi so pot, vremenske razmere, obremenitev vozila (potniki +
prtljaga), starost in stanje baterije, dodatna oprema (aluminijasta
platišča, pnevmatike itd.), uporaba perifernih porabnikov energije,
kot so ogrevanje, klimatska naprava in ogrevani sedeži, ter način
vožnje. Navedeni doseg je bil izračunan v skladu z uredbo WLTP, ki
določa standardne preskusne pogoje, ki veljajo za vse proizvajalce
vozil. To zagotavlja, da so vrednosti, izračunane v skladu s to
uredbo, primerljive za vsa vozila.

Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države.
Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so vam na voljo, obiščite lokalno spletno stran CUPRA.
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TEHNIČNI
P O D AT K I

S P LO Š N E
INFORMACIJE

CUPRA Born 58 kWh
Pospešek (0–50 km/h)

2,9

Pospešek (0–100 km/h)

7,3

Največja moč (kW/KM)

150/204

E-doseg maks.–min. (km)

427–358

Tip baterije

Litij-ionska

Zmogljivost baterije (kWh)

58 (62)

Napetost baterije

270–459 V

Čas polnjenja (izmenični tok 7 kW)

-

Čas polnjenja (izmenični tok 11 kW)

6 h 15 min

Čas polnjenja (enosmerni tok 50 kW)

-

Čas polnjenja (enosmerni tok 110 kW)

-

Čas polnjenja (enosmerni tok 120 kW)

35 min

Čas polnjenja (enosmerni tok 170 kW)

-

Čas polnjenja za doseg 100 km/100 kW

8 min

Čas polnjenja za doseg 100 km/170 kW

-

P O G O N S K I S K LO P

Maks. navor (Nm)

310

PORABA
ELEKTRIČNE
ENERGIJE

Kombinirana poraba električne energije
po WLTP (kWh/100 km)

15,3–17,3

Skupni doseg po WLTP maks.–min. (km)

427–358

B AT E R I J A

Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države.
Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so vam na voljo, obiščite lokalno spletno stran CUPRA.
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CUPRA BORN

PODVOZJE

CUPRA Born 58 kWh
Sprednja prema

Športna prema McPherson (izbirno DCC Sport)

Zadnja prema

Večvodilna športna prema (izbirno DCC Sport)

KRMILJENJE

Krmilni sistem

Elektromehansko progresivno servokrmiljenje

Premer obračalnega kroga (m)

10,15

Z AVO R E

Zavorni sistem

ABS, ESC Sport, elektromehanski ojačevalnik zavorne moči in rekuperacijsko zaviranje

Serijske sprednje zavore CUPRA (mm)

330×23 kolutne zavore

Dolžina (mm)

4,324

Širina (mm)

1.809

Višina (mm)

1.540

Prostornina prtljažnika (litri)

385

Teža (kg)

1.818

Število sedežev
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TEŽA
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TEHNIČNI
P O D AT K I

S P LO Š N E
INFORMACIJE

CUPRA Born 58
s paketom e-Boost

CUPRA Born 77
s paketom e-Boost

Pospešek (0–50 km/h)

2,6

2,7

Pospešek (0–100 km/h)

6,6

7,0

Največja moč (kW/KM)

170* / 231

170* / 231

E-doseg maks.–min. (km)

422–375

552–496

Tip baterije

Litij-ionska

Litij-ionska

Zmogljivost baterije (kWh)

58 (62)

77 (82)

Napetost baterije

270–459 V

240–408 V

Čas polnjenja (izmenični tok 7 kW)

-

-

Čas polnjenja (izmenični tok 11 kW)

6 h 15 min

7 h 30 min

Čas polnjenja (enosmerni tok 50 kW)

-

-

Čas polnjenja (enosmerni tok 110 kW)

-

-

Čas polnjenja (enosmerni tok 120 kW)

35 min

-

Čas polnjenja (enosmerni tok 170 kW)

-

30 min

Čas polnjenja za doseg 100 km/100 kW

8 min

-

Čas polnjenja za 100 km dosega/170 kW

-

5 min

P O G O N S K I S K LO P

Maks. navor (Nm)

310

310

PORABA
ELEKTRIČNE
ENERGIJE

Kombinirana poraba električne energije
po WLTP (kWh/100 km)

15,7–17,4

15,7–17,5

Skupni doseg po WLTP maks.–min. (km)

422–375

552–496

B AT E R I J A

Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države.
Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so vam na voljo, obiščite lokalno spletno stran CUPRA.
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CUPRA BORN

PODVOZJE

CUPRA Born 58
s paketom e-Boost

CUPRA Born 77
s paketom e-Boost

Sprednja prema

Športna prema McPherson (izbirno DCC Sport)

Zadnja prema

Večvodilna športna prema (izbirno DCC Sport)

KRMILJENJE

Krmilni sistem

Elektromehansko progresivno servokrmiljenje

Premer obračalnega kroga (m)

10,15

Z AVO R E

Zavorni sistem

ABS, ESC Sport, elektromehanski ojačevalnik zavorne moči in rekuperacijsko zaviranje

Serijske sprednje zavore CUPRA (mm)

340×27 kolutne zavore

340×27 kolutne zavore

Dolžina (mm)

4.324

4.324

Širina (mm)

1.809

1.809

Višina (mm)

1.540

1.540

Prostornina prtljažnika (litri)

385

385

Teža (kg)

1.838

1.949

Sedeži

5

5

TEŽA

*Največja moč, določena v skladu z UN GTR.21, ki jo je mogoče priklicati za največ 30 sekund. Izhodna
moč, ki je na voljo v posamezni vozni situaciji, je odvisna od spremenljivih dejavnikov, kot so temperatura
okolice, temperatura/napolnjenost/stanje kondicioniranja ali fizično staranje visokonapetostne baterije. Za
razpoložljivost največje moči sta potrebni specifična temperatura visokonapetostne baterije med 23 in 50 °C
ter napolnjenost baterije nad 55 %, da se zagotovi približna moč 170 kW za baterijo z zmogljivostjo 58 kWh
(62 kWh bruto), ter temperatura med 23 in 50 °C in napolnjenost baterije nad 85 %, da se zagotovi približna
moč 170 kW za baterijo z zmogljivostjo 77 kWh (82 kWh bruto). Vsako odstopanje od zgoraj navedenih
vrednost lahko privede do zmanjšanja izhodne moči ali celo do tega, da funkcija overboost sploh ni na voljo.

T E H N I Č N I P O D AT K I
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Natisnjeno v Sloveniji.

CUPRAOFFICIAL .SI

CUPRA deluje skladno s filozofijo, ki temelji na
stalnem razvoju produktov. Pridržujemo si pravico
do sprememb specifikacij, barv in cen brez
predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu
so zato le smernice. Čeprav si CUPRA prizadeva,
da bi bili v času izdaje kataloga vsi podatki točni, se
pred nakupom vozila vedno posvetujte z izbranim
pooblaščenim partnerjem CUPRA. Zaradi omejenih
možnosti tiskarskih postopkov lahko barve v tem
katalogu nekoliko odstopajo od dejanskih barv lakov
in materialov – 08/2022.

