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Nieuwe smart fortwo BRABUS: 30 procent meer vermogen, verbruik slechts 5,2 liter per 100 km
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De even sportieve als exclusieve BRABUS-uitvoeringen van de nieuwe smart fortwo maken binnenkort hun opwachting. De driecilinder turbomotor werd onder handen genomen en levert nu 72 kW/98 pk. Daarmee is het vermogen van de smart fortwo BRABUS en de smart fortwo BRABUS Xclusive 30 procent meer dan voorheen, terwijl het brandstofverbruik nog steeds lekker laag is. De sportieve tweezitter accelereert van 0-100 km/u in 9,9 seconden en bereikt een topsnelheid van 155 km/u. De prijzen lopen, afhankelijk van de uitvoering, uiteen van € 20.700 tot € 28.490, inclusief BTW en BPM en verrekening energielabel.



In een oogopslag verraadt de nieuwe smart fortwo BRABUS zijn sportieve karakter. Bijvoorbeeld door de ‘Monoblock VI’ lichtmetalen velgen met brede banden (175/50 R 16 voor en 225/35 R17 achter), de bredere wielkasten, een sportuitlaatsysteem met centraal geplaatste roestvrijstalen einddempers en de tien millimeter verlaagde carrosserie. Binnenin wordt de exclusiviteit van het model benadrukt door speciaal ontworpen instrumenten, BRABUS sportpedalen en een met leer bekleed driespaaks stuurwiel met stuurschakeling. De transmissie en de wielophanging zijn eveneens afgestemd op het sportieve karakter van de auto.

De smart fortwo BRABUS Xclusive doet zijn naam eer aan. De extra complete uitrusting omvat onder andere koplampen met H7-projectietechnologie en titaniumgekleurde ringen, een voorspoiler met grotere inlaatopeningen, opvallende zijskirts en een achterpaneel dat is gespoten in de carrosseriekleur. De stoelen zijn bekleed met fraai soepel leer en zijn voorzien van stoelverwarming. Het dashboard, dat is bekleed met een leerimitatie, is afgewerkt met elementen in aluminium-look. De beide BRABUS-uitvoeringen van de smart fortwo zijn leverbaar als coupé en als cabrio.

Driecilindermotor met turbo-power: 72 kW/98 pk en een koppel van 140 Nm

De driecilinder turbomotor is op tal van punten verbeterd en vormt het hart van de nieuwe smart fortwo BRABUS. Met een cilinderinhoud van één liter 

levert de motor nu een vermogen van 72 kW/98 pk bij een toerental van 5500 omw./min. Dat maakt de 770 kg lichte tweedeurs auto opmerkelijk dynamisch. De pk-gewichtsverhouding is slechts 7,8 kg per pk, 24 procent minder dan bij de vorige BRABUS-variant. De turbomotor levert een maximum koppel van 140 Nm bij 3500 omw./min. De BRABUS-variant van de smart fortwo accelereert van    0-100 km/u in 9,9 seconden en bereikt een elektronisch afgeregelde topsnelheid van 155 km/u.

Met een gemiddeld brandstofverbruik van 5,2 liter per 100 km is de smart fortwo BRABUS één van de zuinigste auto’s in z’n klasse. De uitstoot van kooldioxide bedraagt 125 gram per km.

Prijzen smart fortwo BRABUS
fortwo coupé BRABUS			€ 20.700,-
fortwo coupé BRABUS Xclusive		€ 24.800,-

fortwo cabrio BRABUS			€ 24.390,-
fortwo cabrio BRABUS Xclusive		€ 28.490,-

Aanvullende informatie, nieuws en beeldmateriaal van DaimlerChrysler is beschikbaar via internet op http://media.daimlerchrysler.nl
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