




TOT 465 KM
WLTP*

VIERWIEL-
AANDRIJVING

TOT 
551 PK

6-7
ZITPLAATSEN

*  Van toepassing bij Executive- en President-modellen. Het verbruik is afhankelijk van de temperatuur, het terrein, het aantal 
gereden kilometers, de rijstijl en het gebruik van verwarming/airco.

INDRUKWEKKENDE PRESTATIES  
EN BUITENGEWOON COMFORT



De HONGQI E-HS9 kenmerkt zich door imponerende  
prestaties en zeer comfortabele rijeigenschappen. Een 
uniek en visionair design geeft de auto een krachtige,  
majestueuze uitstraling.   

Een hele reeks moderne en innovatieve veiligheids- en  
ondersteuningssystemen biedt de bestuurder en de  
passagiers een veilige, comfortabele reis. 

Met een extra ruim en geluidsarm passagiersgedeelte,  
een interieurafwerking van uitmuntende kwaliteit en met 
vierwielaandrijving verheugt u zich tijdens het rijden al op 
de volgende eersteklas rit. Waar de reis ook heen gaat.

Comfort van wereldklasse

De lengte en de wielbasis van de auto zorgen voor veel  
ruimte tussen de zitrijen. Het comfortabele passagiers-
gedeelte is ruimtelijk en voorzien van veel opberg-
mogelijkheden. Zes of zeven zitplaatsen zijn standaard, 
zonder meerprijs. 

De details van het design zoals notenhout in combinatie 
met leer van exclusieve kwaliteit geven het passagiers-
gedeelte een harmonische sfeer. De zitplaatsen hebben 
een optionele massagefunctie en extra ventilatie en de 
maximaal 16 instellingsmogelijkheden maken de autorit 
extra comfortabel.

Het panoramadak kan worden geopend om te genieten van 
de elementen en zorgt voor extra licht en een beter uitzicht  
voor de passagiers. Grote portierruiten van getint glas  
beschermen tegen inkijk en fel zonlicht. Portieren met een 
'soft close'-sluitsysteem zijn zowel comfortabel als veilig.

De dubbele beglazing van akoestisch glas dempt de 
geluidsoverdracht naar binnen en naar buiten en zorgt voor 
een geluidsarm, stil en comfortabel binnenmilieu zodat 
gesprekken ongestoord kunnen worden voortgezet.

ELEKTRISCH 
GROOT 

IMPOSANT
HONGQI E-HS9

DE REIS WORDT HET DOEL



VERHEUG U OP  
DE VOLGENDE 
EERSTEKLAS RIT



Alle uitvoeringen worden geleverd met vierwielaandrijving. 
Er zijn tot wel zeven verschillende rijmodi beschikbaar voor 
diverse rij-omstandigheden en terreinen, zoals een zelf in 
te stellen modus. Zo komt u altijd veilig thuis, ook op de 
drukke Nederlandse wegen.

Zowel de voor- als de achteras is uitgerust met een  
krachtige elektromotor met in totaal 670 Nm koppel.  
In de snelste uitvoering gaat u in slechts 4,9 seconden  
van 0 naar 100 km. Het vermogen is tot 405 kW, dat over-
eenkomt met 551 pk. De maximale snelheid is begrensd  
op 200 km/u.  

Actieradius en accu 

Een grote accu met een capaciteit tot 99 kWh (ongeveer  
90 kWh netto), beschikt bij de Executive- en President- 
uitvoeringen over een actieradius tot wel 465 kilometer 
(WLTP). Het verbruik is afhankelijk van de temperatuur, 
terrein, aantal gereden kilometers, rijstijl en gebruik van 
verwarming/airco. De accu kan met een CCS2-laadkabel 
snelladen bij de bekende snellaadstations.

Schitterend design

Met een uniek exterieurontwerp straalt de HONGQI E-HS9 
zowel kracht als exclusiviteit uit. 

Het elegante ontwerp is voorzien van verborgen deur   - 
grepen en vergrendelsystemen, die zowel met de afstands-
bediening als via een mobiele applicatie te bedienen zijn. 
Wat de kleuren betreft hebt u onder andere de keuze uit 
een tweekleurige carrosserie met tinten die elkaar perfect 
aanvullen.

Innovatieve technologie

Met de app op uw telefoon kunt u uw auto terugvinden  
en de deurvergrendeling, de verwarming en het oplaad-
systeem bedienen. Daarnaast kunt u er de ruiten en het 
zonnedak mee bedienen en de bandenspanning bekijken. 
De app geeft u ook toegang tot het navigatiesysteem en  
het nummer van de wegenwacht als u hier onverhoopt 
behoefte aan zou hebben. 

Het exclusieve schermsysteem 'Zhilian' heeft tot drie grote, 
geïntegreerde panoramische schermen met een uitge-
breid systeem voor controle, informatie en entertainment, 
evenals voor de navigatie en multimedia.  

Systeeminstellingen zoals klimaatbeheersing, stoel-
massage en ventilatie zijn beschikbaar via een afzonderlijk 
scherm in de middenconsole. De auto heeft daarnaast een 
groot aantal innovatieve en gebruiksvriendelijke functies, 
zoals het automatische parkeersysteem.

KRACHTIGE PRESTATIES

VIERWIELAANDRIJVING



 

Standaard zeer veilig

24 sensoren en geavanceerde veiligheids- en rijhulp-
systemen letten van alle kanten op obstakels, voetgangers 
en een eventueel risico op aanrijding. Dit draagt bij aan een 
veilige en zorgeloze rit.  

•  Forward Collision Warning (FCW)
•  Dodehoekassistentie (BSD)
•  Rear Cross Traffic Warning (RCTW)
•  Autonomous Emergency Braking (AEB)
•  Hill Descent Control (HDC)
•  Hydraulic Brake Assist (HBA)
•  Elektrische parkeerrem (EPB)
•  Roll-over Mitigation (ROM)
•  360° camera
•  Automatisch parkeren
•  Super Adaptive Cruise Control (SACC)

Bij de Executive- en President-uitvoeringen belichten  
intelligente Matrix led-lichten het tegemoetkomende  
verkeer en bieden een goed zicht, zonder de mede-
weggebruikers te verblinden. 

Trekgewicht en dakdragers

Een afneembare trekhaak, voor een aanhanger met een  
maximaal gewicht van 1.500 kilo, is optioneel. De dak-
dragers kunnen maximaal 75 kilo dragen. 



Bagageruimte 

Arctic Black

Glacier White - Arctic Black dak

Mountain Grey - Arctic Black dak

EXTERIEUR 
STIJLVOLLE KLEUREN

De afmetingen zijn in millimeters en genoteerd als lengte x breedte x hoogte.

Configuratie 6-persoons 7-persoons

Alle stoelen omhoog 580 x 1050 x 720 580 x 1050 x 720

Achterste zitrij neergeklapt  
(tweede zitrij, geheel naar voren) 1410 x 1050 x 800 1410 x 1050 x 800

Achterste zitrij neergeklapt  
(tweede zitrij, geheel naar achteren) 1240 x 1050 x 800 1240 x 1050 x 800

Middelste en achterste zitrij neergeklapt - 2160 x 1050 x 800



Afmetingen

Arctic Black

Mountain Grey - Glacier White (tweekleurig, op maat)

Glacier White

Mountain Grey

Bodemvrijheid circa 20 cm. Kan bij de President-uitvoering worden aangepast.                                  

Maten 6-persoons 7-persoons

Hoogte 1713 mm 1731 mm

Breedte, met ingeklapte spiegels 2010 mm 2010 mm

Breedte, met uitgeklapte spiegels 2195 mm 2195 mm

Lengte 5209 mm 5209 mm



INTERIEUR 
EXCLUSIEF DESIGN
 
6-persoons, zwart



Kleuren en materialen kunnen afwijken van de Nederlandse standaard.







INTERIEUR 
UITZONDERLIJK COMFORT
 
7-persoons, grijs/wit



Kleuren en materialen kunnen afwijken van de Nederlandse standaard.



INTERIEUR 
STIJLVOLLE DETAILS 



Uitvoering Business 7-persoons Intelligent, sensorgestuurd stuurwiel

Uitvoering President 6-persoons Uitvoering President 6-persoons

Details design tweede zitrij Uitvoering Business 7-persoons, tweede zitrij



HONGQI E-HS9
DROMEN WORDEN WERKELIJKHEID



DIT MOET U WETEN OVER ELEKTRISCHE AUTO'S

De technologie in het aandrijfsysteem van een elektrische 
auto werkt anders dan bij aandrijfsystemen op fossiele 
brandstoffen. Elektrische auto's zijn vaak voorzien van de 
nieuwste technologische oplossingen en mogelijkheden. 
Het is belangrijk dat u zich verdiept in de eigenschappen van 
elektrische auto's en hoe deze precies werken zodat u op de 
hoogte bent van alle informatie omtrent het opladen. 

ACTIERADIUS 

De actieradius wordt beïnvloed door een groot aantal factoren 
en deze factoren hebben meer invloed dan bij auto’s met een 
aandrijving op basis van fossiele brandstoffen. Het is be-
langrijk om helder te hebben dat de genormeerde actieradius 
(op basis van WLTP) alleen van toepassing is onder specifie-
ke omstandigheden, nagebootst in een laboratoriumtest bij de 
Europese typegoedkeuring.

De reële actieradius kan sterk variëren in vergelijking met de 
genormeerde actieradius, aangezien deze afhankelijk is van:
•  Buitentemperatuur; de berekening wordt negatief beïnvloed 

op koude winterdagen.
•  Rijden onder winterse omstandigheden, winterbanden en 

een nat wegdek vergroten de rolweerstand en verkleinen  
de actieradius.

•  Rijstijl; hogere snelheden en een 'agressieve' rijstijl ver-
groten het verbruik en verkleinen de actieradius.

•  Bergop rijden verkleint de actieradius aanzienlijk.
•  Lading; een volgeladen auto of lading op het dak verkleint 

de actieradius.

LADEN EN LAADSNELHEID

Laden en de laadsnelheid worden beïnvloed door verschillen-
de factoren, zoals de laadstatus van de accu en de lucht- en 
accutemperatuur:

•  Een koude accu laden duurt langer dan het laden van een 
warmere accu.

•  Door de accu voorafgaand aan het laden voor te verwarmen 
wordt de laadsnelheid verbeterd.

•  Onderweg laden is daarom een goed idee, aangezien de 
accu dan warm is.

•  Voeg indien mogelijk een laadstation toe als tussenstop 
in het navigatiesysteem. Bij de meeste auto's zal de accu 
optimaal opgewarmd zijn, wanneer u bij het laadstation 
aankomt.

•  Er zijn verschillende producenten van laadstations en 
snelladers. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van 
hoe deze  moeten worden gebruikt. Zorg dat u vooraf een 
gebruikersaccount heeft aangemaakt.

•  Denk bij laden thuis aan de veiligheid rond elektriciteit!
•  Zorg ervoor dat u niet in de file komt te staan bij het laad

station – laad wanneer u kunt, niet wanneer het moet!

DAARNAAST ZOU U HET VOLGENDE  
MOETEN WETEN 

Moderne technologie kan vaker updates nodig hebben dan 
u mogelijk gewend bent. Dit zorgt er wel voor dat u uw auto 
optimaal kunt gebruiken.

Een elektrische auto heeft minder motor- en aandrijfonder-
delen. De updates zijn daardoor minder uitgebreid. Het is 
wel van cruciaal belang dat de onderhoudsaanwijzingen en 
-intervallen van de autofabrikant opgevolgd worden.

De auto is uitgerust met verschillende besturingssystemen en 
sensoren. Dit zijn veiligheidshulpmiddelen. Het is van groot 
belang dat de eigenaar/gebruiker van de auto bekend is met 
hoe deze in verschillende situaties werken.

Veel elektrische auto's zijn relatief zwaar, vanwege de con-
structie van de auto. Gecombineerd met een hoog koppel, een 
krachtige motor en vaak grote wielen met een laag profiel kan 
dit zorgen voor meer slijtage aan de banden dan u hiervoor 
gewend was. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de rijstijl en 
rijomstandigheden. 

Elektrische auto's regenereren energie waarbij de elektrische 
motor(en) worden gebruikt als rem. Dit zorgt ervoor dat de 
conventionele remmen van de auto minder vaak worden 
gebruikt. Dit kan onder andere tot gevolg hebben dat er na 
verloop van tijd corrosie ontstaat op de remschijven, vooral 
onder invloed van specifieke winterse weersomstandigheden. 
Het rempedaal bewust regelmatig blijven gebruiken, kan de 
levensduur van de remschijven en -blokken vergroten.



Hongqi E-HS9
Business Executive President

7-persoons 7-persoons 6-persoons
Prestaties &  
technische 
informatie

Lengte (mm) 5209 5209 5209
Breedte (mm) 2010 2010 2010
Hoogte (mm) 1731 1731 1713
Massa rijklaar (kg) 2580 2735 2705
Totale max. massa (kg) 3130 3205 3180
Bagagevolume: 7-persoons (mm) 580 x 1050 x 720 580 x 1050 x 720 580 x 1050 x 720
Bagagevolume: 5-persoons (mm) tweede zitrij geheel naar voren 1410 x 1050 x 800 1410 x 1050 x 800 1410 x 1050 x 800
Bagagevolume: 5-persoons (mm) tweede zitrij geheel naar achteren 1240 x 1050 x 800 1240 x 1050 x 800 1240 x 1050 x 800
Bagagevolume: 2-persoons (mm) 2160 x 1050 x 800 2160 x 1050 x 800 -
Opbergruimte voor (optioneel) Optie Optie Optie
Wielbasis (mm) 3110 3110 3110
Luchtweerstandscoëfficiënt 0,345 0,345 0,345
Acceleratietijd 0-100 km/u (sec.) ≤ 6,5 4,9 4,9
Accu kWh (netto) 84 (76,5) 99 (90) 99 (90)
Motorvermogen (kW) 160 kW + 160 kW 160 kW + 245 kW 160 kW + 245 kW
Motorvermogen (pk) 435 551 551
Maximaal koppel (Nm) 300 + 300 300 + 450 300 + 450 
Elektrische actieradius max. (WLTP)*  396 km 465 km 465 km
Snelladen DC CCS2 140 kW 140 kW 140 kW
Boordlader 11 kW 11 kW 11 kW
Ingebouwde diagnostiek OBD p p p

Stopcontact voor elektrische apparatuur via laadkabel p p p

Verwarming van accu (verwarmings-/koelsysteem) p p p

Aandrijving Geavanceerde 4WD p p p

Lichtmetalen velgen 265/45 R21 265/45 R21 265/45 R21
Luchtvering - - p

Elektronische servo-aandrijving p p p

Energieterugwinning bij remmen p p p

Elektronische regelaar p p p

Lederen stuurwiel p p p

Automatische elektrische stuurbekrachtiging p p p

Elektrisch stuurgeheugen p p p

Multifunctionele stuurschakelaars p p p

Stuurwielverwarming p p p

Systemen Autobandreparatieset p p p

Elektrische handrem (EPB) p p p

Bandenspanningcontrolesysteem (TPMS) p p p

Anti-blokkeersysteem (ABS) p p p

Hydraulic Brake Assist (HBA) p p p

Tractiecontrolesysteem (TCS) p p p

Electronic Stability Program (ESP) p p p

Gecontroleerde remassistentie (CDP) p p p

Automatic Vehicle Hold (AVH) p p p

Hill Hold Control (HHC) p p p

Roll-over Mitigation (ROM) p p p

Hill Descent Control (HDC) p p p

Hydraulic Fading Compensation (HFC) p p p

Passieve  
veiligheid

Airbag in bestuurdersstoel en stuurwiel p p p

Airbag in bijrijdersstoel en dashboard p p p

Airbag in achterbank (tweede zitrij) - - p

Zij-airbags voor/achter p p p

ISOfix tweede zitrij (2 stuks) p p p

'Soft close'-sluitsysteem - p p

Waarschuwing portieren (open) p p p

Waarschuwing gordels p p p

Autopilot L2 Rijmodus p p p

Boostmodus - p p

Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) p p p

Snelheidswaarschuwing  p p p

Autonomous Emergency Braking (AEB) p p p

Super Adaptive Cruise Control (SACC) p p p

Waarschuwing aanrijding p p p

Dodehoekassistentie (BSD) p p p

Rear Cross Traffic Warning (RCTW) p p p

Lane Departure Warning System (LDWS) p p p

Automatisch parkeren p p p

p Standaard      - Niet beschikbaar    
Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.  

* Het verbruik is afhankelijk van de temperatuur, terrein, aantal gereden kilometers, rijstijl en gebruik van verwarming/airco.



Hongqi E-HS9
Business Executive President

7-persoons 7-persoons 6-persoons
Intelligente 
cockpit 

Noodoproep (112) p p p

DAB+ p p p

Elektrische achterklep p p p

Digitaal bestuurderscherm p p p

Touchscreen voor 2 stuks 2 stuks 3 stuks
Multiscreen Interaction p p p

Entertainmentscherm bijrijder (voor) - - p

Controlepaneel klimaatbeheersing tweede zitrij p p p

8 speakers p - -
12 speakers - p p

Navigatiesysteem p p p

Voice control (Nederlands) p p p

Niet storen-modus p p p

Interne harde schijf p p p

Bluetooth p p p

Wifi p p p

Aansluiting mobiele telefoon p p p

USB-aansluitingen (aantal) 6 6 6
Externe 
configuratie

App Hongqi E-HS9 p p p

Keyless entry p p p

Digitale start-/stopfunctie p p p

Startonderbreking p p p

Centrale deurvergrendeling p p p

Parkeersensoren voor p p p

Parkeersensoren achter p p p

Millimetergolflengte autoradar p p p

360° camera p p p

Verborgen deurgrepen p p p

Dakrails p p p

Afneembare trekhaak (max. gewicht aanhanger 1.500 kg) Optie Optie Optie
Dakdragers (max. 75 kg belasting) Optie Optie Optie

Ruiten en  
spiegels

Elektrische ruiten voor/achter p p p

Ruiten met antiklembeveiliging p p p

Ruitenwisser achter p p p

Regensensor p p p

Elektrisch schuivend/kantelend panoramisch dak/zonnedak p p p

Uv-/warmtewerend glas p p p

Dubbelglas zijruiten p p p

Getint glas achter p p p

Automatische anticondensfunctie voorruit p p p

Automatische antiverblindingsfunctie achteruitkijkspiegel p p p

Automatische antiverblindingsfunctie zijspiegels p p p

Verwarmde en inklapbare spiegels p p p

Make-up-spiegel met ledverlichting p p p

Interne  
configuratie

Draadloos laden mobiele telefoon voor p p p

12V stopcontact in tweede zitrij p p p

Zitplaatsen Bekleding Alcantara + pvc Alcantara + pvc NAPPA
Opbergruimte in stoelleuning voor p p p

Elektrische stoelen met geheugenfunctie voor p p p

Verwarmde stoelen voor en in tweede zitrij p p p

Elektrisch bedienbare stoelen voor met geheugenfunctie, massagestand en ventilatie - - p

Elektrisch bedienbare stoelen tweede zitrij - - p

Ventilatie stoelen van tweede zitrij - - p

Armleuning tweede zitrij p p p

Neksteun met kussen voor p p p

Neksteun met kussen voor en achter bij tweede zitrij - - p

Tweede zitrij volledig neerklapbaar p p -
Derde zitrij volledig neerklapbaar (elektrisch bediend) p p p

p Standaard      - Niet beschikbaar
Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.  
Let op: uitvoeringen op de foto's kunnen afwijken van de standaard in Nederland. Neem contact op met uw dealer voor meer details.

p Standaard      - Niet beschikbaar    
Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.  

* Het verbruik is afhankelijk van de temperatuur, terrein, aantal gereden kilometers, rijstijl en gebruik van verwarming/airco.



Hongqi E-HS9
Business Executive President

7-persoons 7-persoons 6-persoons
Lichten &  
zichtbaarheid

In hoogte instelbare koplampen p p p

Led-koplampen  p - -
Led-matrix koplampen - p p

DRL (Daytime Running Lights) p - -
DRL Pro (Daytime Running Lights) - p -
DRL High-Class (Daytime Running Lights) - - p

Automatische verlichting (dag/nacht) p p p

Ledverlichting in grille - p p

Verlichting in portier p p p

Verlichting interieur voor/achter p p p

Verlichting in C-stijl - p p

Verlichting in bagageruimte p p p

Ambient lighting - p p

Airconditioning 
Klimaat -
beheersing

Klimaatbeheersing Automatisch Automatisch Automatisch
Luchtkwaliteitspakket p p p

Ventilatieopening in B-stijl p p p

Klimaatbeheersing met vier temperatuurzones p p p

Ventilatieopening in C-stijl - p p

Ventilatieopening in middenconsole tweede zitrij p p p

Ventilatie en verwarming derde zitrij - p p

Temperatuursensor interieur p p p

Temperatuursensor exterieur p p p

Luchtvochtigheidssensor p p p

Zonlichtsensor p p p

p Standaard      - Niet beschikbaar    
Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.





hongqi.nl


