
Kenmerken van de 
#1 BRABUS

CONSTANTIN BUSCHMANN 
CEO BRABUS

OPGERICHT
1977

MEDEWERKERS
ruim 300 

AANWEZIGHEID HOOFKANTOOR
Bottrop, Duitsland 

SECTOR
luxe mobiliteit

BRABUS RIJMODUS 
AWD AANDRIJFLIJN

PRESTATIEGERICHTE 
CAROSSERIE-STYLING

EXCLUSIEVE LAK- EN 
KLEURCOMBINATIES

STUURWIEL MET 
GRIPVAST ALCANTARA

BRABUS 
INTERIEURAFWERKING 
EN KLEUREN

19“ DYNAMOWIELEN

BRABUS 
STYLINGPAKKET

0-100 KM/U IN 3,9 S, 315 KW, 543 NM 
Gecombineerd electriciteitsverbruik in kWh/100 km: 17,9 
(BRABUS); gecombineerde CO2-uitstoot in g/km: 0; elektrische 
actieradius (WLTP) in km: 400 (BRABUS)

Exclusieve voertuigen van 
BRABUS
BRABUS staat voor eigentijdse, persoonlijke luxe. Met 
innovatieve technologie, hoogwaardige materialen, oog 
voor detail en smaakvolle, dynamische esthetiek 
ontwikkelt het bedrijf producten met een wow-factor die 
de bestuurder centraal stellen. BRABUS is al meer dan 45 
jaar gevestigd in Bottrop, in het hart van het Roergebied. 
Hier werkt het bedrijf iedere dag aan innovatieve en 
verassende producten voor consumenten in meer dan 
honderd landen.

SMART X BRABUS
EEN NIEUWE MIJLPAAL IN EEN IJZERSTERK 

PARTNERSHIP

meer dan 100 landen

“De afgelopen twintig jaar hebben smart en BRABUS samen een
legendarische stadsauto in de markt gezet, die vele
harten heeft veroverd. We zetten die succesvolle samenwerking met
smart nu voort in het tijdperk van de elektrische mobiliteit. BRABUS
heeft zich altijd gericht op vooruitgang, innovatie, prestaties,
exclusiviteit en rijplezier, maar ook op veiligheid,
milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. De combinatie van die
factoren maakt onze beide merken tot ideale partners.”

DE SMART#1: EXCLUSIVITEIT EN PRESTA TIES NAAR NIEUWE HOOGTE

smart en BRABUS tillen hun jarenlange samen werking naar een nieuw niveau. Beide
bedrijven streven ernaar hun grenzen continu te verleggen. Samenwerken aan unieke

producten, naadloos toegesneden op de wensen van de consument, is en blijft daarbij de
kern. Met de smart#1 BRABUS uitvoering leggen de bedrijvende basis voor een innovatief e-

mobility-platform waarin design, technologie, connectiviteit, prestaties en exclusiviteit
samenkomen met een gerichte focus op de bestuurder en de rijervaring.




