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Especificações técnicas do smart #1 
O smart #1 será oferecido numa seleção de níveis de acabamento com diferentes características e equipamentos tecnológicos. As linhas Pro+, 

Premium, Edição Limitada e BRABUS estarão disponíveis para pré-encomenda a partir de 18 Outubro 2022. A disponibilidade individual do 

mercado pode variar. É com grande entusiasmo que partilhamos consigo os detalhes sobre os novos smart #1 na ficha técnica e de 

especificações abaixo. 

 

 

 

Dimensões 

Nível de acabamento Pro+ Premium Edição Limitada BRABUS 

Comprimento 4270 mm 4300 mm 

Largura 1822 mm 

Altura 1636 mm 

Distância entre eixos 2750 mm 

Número de lugares 5 

Tamanho de jantes e pneus 19” 235/45 R19 

Peso em vazio 1800 kg  1788 kg  1900 kg  

Peso máximo admissível 2213 kg  2225 kg  2325 kg  

Carga útil máxima adicionada 425 kg  

Capacidade máxima de 
reboque 

1600 kg  

Banco traseiro Banco traseiro ajustável horizontalmente, na proporção de 60/40, e abertura central no banco traseiro 
para equipamentos compridos, como por exemplo, esquis  

Frunk/porta-bagagens 
Frunk: 15L, Porta-bagagens: 323L no PRO+ e 313L no Premium, Edição Limitada e BRABUS 
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Grupo motopropulsor e Performance 

Nível de acabamento Pro+ Premium Edição Limitada BRABUS 

Potência máxima do motor 
elétrico (kW) 

200 315: 115 à frente, 200 atrás 

Binário máximo do motor 
elétrico (kW) 

343 543: 200 à frente, 343 atrás 

Aceleração 0-100 km/h  6,7 s 3,9 s  

Tração RWD (tração traseira) AWD (tração integral) 

Velocidade máxima 180 km/h  

Transmissão Single speed 

Motor elétrico BEV com motor síncrono de ímans permanentes (PMSM) 

Armazenamento de Energia e Carregamento 

Nível de acabamento Pro+ Premium Edição Limitada BRABUS 

Tipo de bateria e  
capacidade máxima 

Bateria de lítio níquel-cobalto-manganês (NCM) com 66 kWh 

Autonomia WLTP 
(combinada) 

420 km 440 km 440 km 400 km 

Tempo de carga DC (à 
velocidade máxima de 150kW 

10-80%) 
< 30 min 

Tempo de carga AC 
10-80% 

< 7,5 h com 7,4 kW < 3 h com 22kW < 3 h com 22kW < 3 h com 22kW 

Tipo de conector CCS Tipo 2 UE 

Características e especificações adicionais do veículo 

Nível de acabamento Pro+ Premium Edição Limitada BRABUS 

Ecrã de infoentretenimento ecrã táctil central full HD de 12,8" com 1920 x 1080 pixels 

Painel de instrumentos painel de 
instrumentos digital 

de 9,2" full HD 
painel de instrumentos digital de 9,2" full HD e head-up display (HUD) de 10''  

Segurança e Sistemas 
Avançados de Assistência ao 

Condutor (ADAS) 

Assistência inteligente ao condutor: Cruise control adaptativo com função Stop & Go, assistência à 
manutenção na faixa de rodagem, deteção de ângulos mortos, reconhecimento de sinais de trânsito, 

assistência de mudança de faixa, assistência na autoestrada com assistente de mudança de faixa e 
engarrafamento, assistente automático de estacionamento, (faróis) máximos adaptativos, sensores de 

estacionamento, câmara de 360 graus 
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* Consumo de energia combinado em kWh/100 km: 17,9 (linha BRABUS), 16,7 (linha Premium), 17,0 (linha Pro+) (WLTP); emissões de CO2 combinadas em g/km: 0; 

Autonomia elétrica (WLTP) em km: 400 (linha BRABUS), 440 (linha Premium), 420 (linha Pro+). Para mais informações, visite https://pt.smart.com/pt/service/legal/. 

Airbags 7 airbags: airbags frontais (condutor e passageiro), airbag lateral, airbags laterais dianteiros (condutor e 
passageiro), airbags laterais dianteiros de cortina (insufláveis, condutor e passageiro) 

 

 

 

 
 
 
 
 


