MG5 Electric

Verdens første
eldrevne stationcar

Gør plads til
fremtiden

Fremtidens mobilitet er elektrisk. På vores vej ind i det

De ferierende har brug for plads til deres kufferter. Familier kører deres børn til fodboldtræning. Og naboens børn

spændende automobile landskab vil vi måske gerne have

kommer også med. Forretningsdrivende har brug for plads til deres produktprøver. Klubberne vil gerne have masser

nogle ting med os på rejsen.

af drikkevarer på lager til kantinen – og et par kasser med snacks. Forældre hjælper deres børn med at flytte
hjemmefra. Og så har børnene brug for plads, når deres partnere flytter ind.
Alle er på hver deres måde på vej et nyt sted hen – altid. Og uanset hvor livet fører dig hen, kan den nye MG5 Electric
få dig frem. Totalt elektrisk, totalt praktisk og totalt opkoblet – og med masser af plads.

Verdens første
eldrevne
stationcar
Den nye MG5 Electric er en del af MG’s anden generations elbiler, og den bringer
elektrisk kørsel til et nyt niveau.
Som den første komplet eldrevne stationcar på det europæiske marked giver denne
rummelige og veludstyrede bil elbilskørerne mere plads end nogensinde før.
Den har en lang række features, der gør din kørsel nemmere – blandt andet vores
innovative MG Pilot-førerassistentsystemer og intelligent MG iSMART Lite-pakken
med opkoblingsteknologier. Og med MG’s omfattende garanti på 7 år kan du nyde
køretur efter køretur med komplet ro i sjælen.
Så uanset om du skal på familietur eller på forretningsrejse, så har denne
fremtidsorienterede stationcar plads til alle dem, du elsker, og alt, hvad du har brug for.

Fremtidens
look

MG5 Electrics iøjnefaldende strømlinede design bygger på MG's nye

Den elegante kromliste langs bilens front

”Evolution Design”-filosofi. Denne progressive og menneskeorienterede

fremhæver de rummelige dimensioner.

tilgang til mobilitet og biler kombinerer praktiske egenskaber og

Den forløber i hele karrosseriets længde

hightech-æstetik og giver et moderne, minimalistisk udtryk og indtryk,

og giver bilen et ensartet udtryk, som

som maksimerer komforten og minimerer distraktioner.

fremhæver stationcarmodellens lange
linjer og kraftfulde styling.

Masser af
plads, masser
af power
Med en længde på over 4,5 m er MG5 Electric skabt til
familie, arbejde og alt muligt andet. Der er komfortabel
plads til fem personer i bilen, køreegenskaberne er i top,
og bagagerummet har rigelig plads til alles bagage,
arbejdsredskaber og andet udstyr.
Med en bagagerumskapacitet på 479 l har MG5 Electric
plads til alt det, som du har brug for i hverdagen. Og hvis
du klapper 60:40-splitbagsædet ned, får du en
bagagerumskapacitet på 1.367 l, så du kan medbringe alt
fra store kasser og cykler til sportsudstyr. Du kan også
frigive plads i bilen ved at montere en cykelholder eller en
tagboks.

Bilen har en ydelse på 177 hk og kan accelerere fra
0-50 km/h på kun 3,4 sek., og med et
drejningsmoment på 280 Nm får du en
anhængervægt på 500 kg, mens taglasten er 75
kg. Så kan du altid komme komfortabelt frem
med alt, hvad du behøver at have med.

Du kommer
sikkert frem –
og tilbage
igen
MG5 Electric får dig frem til enhver destination. Den
kraftfulde 61,1 kWh-batteripakke leverer en

Og det er nemt at lade op til den

komfortabel rækkevidde på 400 km på en enkelt

næste køretur. Med komfortabel

opladning (WLTP-certificeret).

AC-lynopladning oplades din MG5
Electric med 3-faset 11 kW-strøm,

Og bilen er forsynet med smarte funktioner, så du kan

og med en DC CCS-lynoplader

udnytte rækkevidden maksimalt. Tre niveauer af

med en maksimal ladekapacitet på

regenererende opbremsning øger fx effektiviteten og

87 kW bliver bilens batteri opladet

optimerer batteriets opladningsniveau, mens du kører.

til 80 % på kun 40 min. Så kan du i
mellemtiden strække benene og
slappe af med en kop kaffe.

Opkoblet og i
fuld kontrol
takket være MG
iSMART Lite

MG iSMART Lite byder på et komfortabelt udvalg af
opkoblingsteknologier, så du kan få mest muligt ud af
enhver køretur. De intelligente features i MG5
Electric omfatter følgende:

• Find din bil ved hjælp af smartphoneappen
• Fjernbetjening af nogle vigtige funktioner
• Statustjek af bilen
• 10,25" touchscreen til betjening af bilens funktioner
• Avanceret bilstyringsteknologi
• Opkoblingsfunktioner

MG iSMART Lite

Apple CarPlay™ &
Android Auto™

Fjernbetjening via app

Alarm

Programmering af
opladningen

DAB+

Find din bil

Bilstatusdiagnose

Låsning og
oplåsning af bilen

Nyd hver eneste
køretur
Med MG5 Electric kører du komfortabelt og elegant. Foran kan du
sætte dig til rette i det 6-vejs indstillige førersæde og i det 4-vejs
indstillelige passagersæde. Ved bagsædet kan passagererne nyde
godt af masser af lofthøjde og benplads – selv hvis føreren er
højere end gennemsnittet.

Smarte funktioner giver en
mere tilfredsstillende
køreoplevelse

Fra den fuldelektriske drivlinje og i resten af bilen er MG5 Electric spækket med features, der gør din kørsel nemmere, smartere og
mere sikker. Nøglefri adgang og startknap til motoren gør det nemt at komme afsted. Og med køreindstillingerne Eco, Comfort og
Sport kan MG5 Electric tilpasse sig til din køretur og din kørestil.
Når du kører, har du – takket være den 10,25” touchscreen i farver – funktioner som DAB-radio, Bluetooth-forbindelser,
navigation, aircondition, Apple CarPlay™ og Android Auto™ samt en lang række andre funktioner lige ved hånden. Så kan du
holde øje med trafikken, mens du lytter til dine favoritplaylister eller -podcasts.
Og med flere USB-porte i bilen kan passagererne nemt oplade deres apparater. Og med det smarte V2L-system (vehicle-to-load)
kan du bruge bilens batteri til at oplade eksterne apparater som fx elcykler eller en elektrisk grill. Og uanset om du kører med
familien eller i erhvervsmæssig sammenhæng, kan du se frem til lave driftsomkostninger med MG5 Electric.

Sikker kørsel
med MG Pilot

Automatisk nødopbremsning (AEB)
Adaptiv fartpilot (ACC)
Køassistent (TJA)
Vognbaneassistent (LKA)
Intelligent fjernlysassistent (IHC)
Hastighedsadvarsel (SAS)

Vores intelligente MG Pilot-teknologi er
standardudstyr i den nye MG5 Electric. Disse
innovative førerassistentsystemer giver dig større
tryghed med topmoderne advarselsfunktioner. De
ni sikkerhedsfeatures omfatter:

Advarsel om frontkollision (FCW)
Vejskiltegenkendelse (TCW)
Vognbaneadvarsel (LDW)

Vælg dit foretrukne look
MG5 Electric fås i fire iøjnefaldende farver

Comfort - sort indtræk i stof

Comfort - 16” aluminiumsfælge

Diamond Red (metallak)

Pebble Black (metallak)
Luxury - sort indtræk i delkunstlæder (standardudstyr)

Medal Silver (metallak)

Dover White (ikke metallak)

Luxury - gråt indtræk i delkunstlæder

Luxury - 17” tofarvede aluminiumsfælge

Tekniske specifikationer
Elmotor og batteri

			
4600
Bredde (mm)
Højde (mm)
Akselafstand (mm)
Frihøjde (mm)
Bagagerumskapacitet (bagsæder oppe/nede, l)

Batteritype

NMC (Lithium Nickel

1818
1521/1543 (med tagrælinger)
2659

Manganese Cobalt)
Indbygget lader AC (kW)

11kW

DC-opladningstid ved maks. 87 kW (0~80 %)

40min

115
479/1367

Præstationer

Egenvægt (kg)

1562

Tophastighed (km/h)

185

Maksimalt tilladt totalvægt (kg)

2017

Rækkevidde (WLTP)

400 (16" fælge)

Maksimalt tilladt akseltryk (kg)

1100/1050

Anhængervægt (uden bremser, kg)

500

Anhængervægt (med bremser, kg)

500

380 (17" fælge)
Energiforbrug (Wh/km)

175 (16" fælge)
179 (17" fælge)

Acceleration (0~100 km/h)
Elmotor og batteri
Motortype
Maks. motorydelse (kW)

8.3s
Højde 1521mm
Højde 1543mm (med tagrælinger)

PSM motor
115

Maks. motordrejningsmoment (Nm)

280

Batterikapacitet

61.1
Akselafstand 2659mm

Forhjulsspor1 558mm

Længde 4600mm

Bredde 1811mm

Baghjulsspor 1553mm

Features

Feature
Sikkerheds

Comfort

Luxury

Comfort

Luxury

Comfort

Luxury

Alarm





Adaptiv fartpilot (ACC)





Parkeringssensor bag





Startspærre





Intelligent styrring af langlys (IHC)





Bakkamera med dynamiske hjælpelinjer



E-call-system





Hastighedsassistent (SAS)





-

Frontkollisionsalarm (FCW)

360-graders kamera med dynamiske
hjælpelinjer

ESP









EBA





Automatisk nødbremse (AEB)





HDC





Alarm for vognbaneskift (LDW)



Auto hold





Køassistent (TJA)

EPB





Børnesikring på bagdøre





ISOFIX på bagsædet med





TopTether og forankring nederst

Assistentsystemer

Parkeringshjælp

Comfort

Luxury

Opvarmede





-

Turning indicator







Med integreret blinklys





Automatisk indklapning

-



Karrosserifarve





Karrosserifarve











Sikkerhedssele
Trepunktsseler foran + selestrammer og
selekraftbegrænser









Trepunktsseler på de yderste bagsædepladser +





Skiltegenkendelse (TSR)





selestrammer og selekraftbegrænser

Vognbaneassistent (LKA)





Advarsel om glemt sikkerhedssele for og bag

Lys

Sidespejle

Dørhåndtag





Delvist forkromede

Udvendigt

Regnsensor

-



LED-dagskørelys





Tagræling





Interiør og komfort

Direkte TPMS





LED-forlygter





Spoiler





12-volts stikdåse





LED-baglygter





Rammeløse forrudeviskere





Bagagerumsafdækning





LED-tågebaglygter





Bagrudevisker





Bagagerumslys





Airbag
Frontairbags til fører og forsædepassager





Lyssensor





Tonede ruder





Gearvælger med baggrundsbelysning





Sideairbags til fører og forsædepassager





Højtplaceret stoplys





Mørkt tonede ruder bagest





Forkromede dørhåndtag





Gardinairbags til fører og forsædepassager





Elbagrude





Solskærm med spejl og lys





Frakobling af airbag i passagersiden





Forlygter med coming home-funktion





Bakspejl med automatisk afblænding

-



Læselamper bag





Features

Features
Comfort

Luxury

Air conditioning



-

Klimaanlæg

-

Aircondition med PM2.5-filter



Klima

Comfort

Luxury

Højttalere

6

6



To mikrofoner





Fire USB-porte
Bluetooth

Infotainment

Comfort

Luxury

6-vejs indstilleligt førersæde







Førersæde med elektrisk indstilling

-







4-vejs indstilleligt passagersæde









Førersæde med manuel lændestøtte

-



Udvendig farve

Kortlomme på bagsiden af forsædernes ryglæn





Stofindtræk



Rudeoptræk

Sæder

Comfort

Luxury

Ladekabel (sikkerhedsafbryder med Type-2-stik)





Ladekabel (Type-2 med Type-2-stik, 32A)





Dover White (ikke metallak)





-

Pebble Black (metallak)





Opladning

Elruder





MG iSMART Lite-opkoblingssystem

Siderude i førersiden med et-tryks-automatik



-

Fjernbetjening





Sæder betrukket med kunstlæder

-



Diamond Red (metallak)





Alle ruder med et-tryks-automatik

-



Navigation med estimering af rækkevidde





Forsæder med sædevarme





Medal Silver (metallak)





Belastningsføler i førersiden



-

Programmeret opladning





Bagsæde med midterarmlæn med drikkevareholder 



Belastningsføler for og bag

-



Apple CarPlay™/Android Auto™





40:60-splitbagsæde



Black





Gray

-





Fælge og dæk
Rat

Fjernbetjent låsning





205/60 R6



-

Læder med syninger





Nøglefri adgang





215/50 R17

-



4-vejs indstilling





Startknap til motor





16" aluminiumsfælge



-

Multifunktion





17” tofarvede aluminiumsfælge

-



Dækreparationssæt





Elbilskøreindstillinger
Infotainment
Digital instrumentenhed

7"

7"

DAB+





Køreprofilindstillinger





System til genindvinding af kinetisk energi (KERS)





Interiørfarver

MG5 ELECTRIC ER
OMFATTET AF EN GARANTI
PÅ 7 ÅR/ 150.000 KM.
Basisgaranti: 7 år/150.000 km
HV elektrisk drivlinje: 7 år/150.000 km
Batteripakke (højvoltsbatteri): 7 år/150.000 km
Rustgennemtæring: 7 år/ubegrænset
Vejhjælp: det første år er inkluderet, 2.-7. år
for alle kunder, som får udført alle
serviceeftersyn hos en MG forhandler.

→ mgmotor.eu

Vilkår og betingelser
Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure var korrekt og opdateret
på tidspunktet foroffentliggørelsen (Februar 2022). Vær opmærksom på, at farver
og tilbehør udelukkende er til illustration. Farver og finish er underlagt begrænsninger i
forbindelse med trykningen og kan afvige fra den reelle farve og lakfinish. MG Motor Europe
har en politik om vedvarende forbedringer og forbeholder sig ret til at foretage ændringer på
ethvert tidspunkt uden varsel, når det gælder farver, tilbehør, materiale, design, udformning,
specifikationer og modeller. Udstyrselementer kan blive indstillet på et hvilket som helst
tidspunkt. De faktiske specifikationerka n afvige fra de viste biler. Du kan få de nyeste
informationer hos din MG forhandler.
Udgivet februar 2022. Version 1.

