
   FIȘĂ TEHNICĂ   VW XL1

Lungime 3888 / lățime 1955 / înălțime 1153 mm
Ampatament 2224 mm

Conceptul extrem al lui VW XL1 a implicat compromisuri importante în privința spațiului interior și 
confortului de conducere, ca și în privința laturii practice. Însă vorbim aici de un vehicul de două locuri 
deosebit de economic.

Caroserie

+  Vizibilitate bună în față, 
comenzi ușor de utilizat, 
finisare solidă, rigiditate 
ridicată a caroseriei, materiale 
hightech – parțial (monococă 
din fibre de carbon)

–  Spațiu interior limitat, 
vizibilitate proastă în spate, 
echipare spartană, ieșire 
incomodă din mașină

Confort la rulare

+  Scaune cu formă bine studiată, 
confort bun al amortizării

–  Climatizare relativ slabă, 
zgomot ridicat al motorului și 
la rulare

Tracțiune 

+  Schimbările treptelor de viteză 
la regimuri bine alese, 
performanțe bune

–  funcționare nerafinată  

Comportament dinamic

+  Bună ținută de drum în curbe, 
direcție precisă

–  Manevrare un pic grea a 
volanului, tendință de 
subvirare, intervenții dure  
ale ESP-ului

Siguranță

+  Monococă bine rigidizată
–  Airbag doar pentru șofer, 

niciun fel de opțiuni de 
siguranță, frânare neincisivă

Protecția mediului

+  Autonomie electrică ridicată, 
autonomie generală mai mult 
decât convenabilă, consum 
redus, funcție de rulare 
„sailing“, emisii poluante 
reduse

Costuri

+  Costuri reduse de alimentare
–  Preț foarte ridicat, intervale de 

revizie scurte, doar 2 ani  
de garanție

VERDICT ams

DIMENSIUNI ȘI MASE
1 Distanță de confort  1000–1155 mm
2 Înălțime interioară 960 mm
3 Lățime interioară 1230 mm
4 Șezut scaune 480 mm
Diametru volan 340 mm
Ecartament față/spate 1510/1214

Diametru de bracaj dr./st. 10,3/10,3 m
Nivel șezut față de drum 350 mm
Masă proprie 840 kg
Masă maximă admisă 1000 kg
Sarcină utilă 160 kg

Repartiție masă față/spate 42,9/57,1%
Volum portbagaj 120 l
Volum rezervor 10 l
Coeficient aerodinamic Cx  0,19
Suprafață secțiune A 1,50 m2

Eficiență aerodinamică Cx x A  0,29

Motor
Turbodiesel cu 2 cilindri în linie, injecție 
directă, intercooler, amplasat transversal în 
spate, arbore cotit cu 3 paliere, un arbore 
de echilibrare, două axe cu came în chiulasă 
antrenate prin lanț, 4 supape pe cilindru, 
tacheți cu compensare hidraulică a jocului, 
filtru de particule

Putere 48 CP/4000 rpm
Cilindree 800 cmc
Alezaj x cursă 81,0 x 80,5 mm
Putere litrică 60 CP/l
Raport de compresie 16,0:1
Presiune maximă  

de supraalimentare nc.
Cuplu maxim 120 Nm/2000 rpm
Capacitate rezervor ulei 3,0 l

Motor electric
Putere 20 kW (27 CP)
Cuplu maxim 140 Nm
Pachet de baterii litiu-ion
Potențial energetic 5,5 kWh

Puterea sistemului 70 CP
Cuplul sistemului 140 Nm

▶ Automobil de două locuri, cu două portiere
▶ 70 CP (51 kW) ▶ 0–100 km/h în 11.9 s
▶ Viteză maximă 160 km/h ▶ Consum pe profil  
0,7 l + 8,0 kWh/100 km ▶ 111.000 euroDATE TEHNICE

Diagramă de putere și cuplu

COSTURI 
Preț de bază 111.000 euro
Probleme ale mașinii de test: niciuna

Dotări standard
ABS, airbag șofer, program de asistare a 
stabilității, ESP, computer de bord, senzori de 
parcare spate, climatizare, jante din aliaj ușor, 
coloană de direcție reglabilă, radio cu  
mp3-player și bluetooth

Dotări opționale
Tapițerie Alcantara 645 euro
Vopsea metalizată 950 euro

Eroare vitezometru km/h
80/100  75/95
130 123

Consum diesel-electric la 100 km
Consum mediu la drum1) 2,7 l/100 km
Profil de utilizare – ams2) 0,7 l + 8,0 kWh
Consum în regim electric 10,9 kWh
Autonomie electrică3) 47 km
Autonomie totală în test 418 km
Durată încărcare completă (230 V) 2,5 h
Flux electric pentru încărcare completă 5,1 kWh
Emisii CO2 pe profil de utilizare – ams4) 64 g/km

1) trafic urban, drum și autostradă, pornire cu 
bateria descărcată; 2) pentru un parcurs anual 
de 15.000 km, din care 10.000 km pe distanțe 
scurte (max. 40 km); 3) conducere economică  
în regim electric; 4) mers în regim hibrid  
19,3 g/km, mers în regim electric 44,4 g/km 
(luând în calcul poluarea presupusă de produ-
cerea energiei electrice din statisticile germane, 
de 559 g/kWh).

Accelerații
0–40 km/h  3.3
0–60 km/h  5.6
0–80 km/h  8.4
0–100 km/h  11.9
0–120 km/h  16.9
0–130 km/h  20.0
0–140 km/h  24.5
400 m 18,4 (124 km/h)
Viteză maximă 160 km/h

Distanțe de frânare                          m
De la 100 km/h rece gol/sarcină 41,3/41,5

Nivel de zgomot interior dB(A)
Treaptă de viteză  D
La 80 km/h 69
La 100 km/h 70
La 130 km/h 72
Zgomot la ralanti 56

MĂSURĂTORI ÎN TEST

840 kg

11.9 s
Condițiile măsurării:  
Temperatură 18°C, pre siune 
atmosferică 1011 mbari

 bun până la 39,0 m 
 satisfăcător de la 39,1 la 43,0 m 
 nesatisfăcător peste 43,1 m

i

Filosofie „lightweight“
Compactul vehicul de două locuri VW XL1 
este mult mai ușor decât modelul cu 2+2 
locuri.

Dinamică nepretențioasă
În comparație cu caracterul sportiv al lui 
BMW i8, ceea ce oferă VW XL1 ca 
accelerații este un fel de „plimbărică“.

VW XL1

840 kg

BMW i8
1536 kg

11.9 s
VW XL1

BMW i8
4.3 s

★★★★☆

Transmisie
Tracțiune spate, cutie de viteze  
cu dublu ambreiaj și 7 trepte,  
demultiplicări: nc.

Tren de rulare
Suspensie cu roți independente la punțile 
din față și din spate. Față: brațe transversale 
duble, arcuri elicoidale, amortizoare 
hidraulice, bară stabilizatoare. Spate: tiranți, 
arcuri elicoidale, amortizoare hidraulice, bară 
stabilizatoare. Sistem de direcție cu cremalieră, 
fără servoasistare, demultiplicare 16,7:1, nr. 
total ture de volan: 2,5. Sistem de frânare cu 
discuri ceramice ventilate la roțile din față și 
din spate, diametru 280 mm. Jante față  
3 J x 15. Jante spate 4 J x 16. Pneuri față 
115/80 R 15 T. Pneuri spate 145/55 R 16 T 
(Michelin Energy Saver)

Întreținere
Schimb de ulei la fiecare 5000 km sau anual
Revizie la fiecare 10.000 km sau anual

Consum mediu
Diesel + electricitate 0,9 l + 7,2 kWh/100 km

Emisii poluante
Normă de poluare Euro 6
CO2 21 g/km
Zgomot staționare/mers(EG)  –/71

Garanție
2 ani fără limită de kilometri 
8 ani pentru pachetul de baterii
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