ELECTR ICBRANDS
PRESENTEERT

X•BUS
MADE IN GERMANY WITH LOVE

E STAAT VOOR ELEKTRISCH,
X VOOR ZO VEEL MEER

DE XBUS IS HET EERSTE VOERTUIG MET ONBEPERKTE MODULARITEIT

JOUW LIFESTYLE
JOUW BUSINESS
Twee chassisvarianten, X versies.
Van Camper, Pickup, Bus, Bakwagen,
tot Cabrio.
Dankzĳ het PLUG & DRIVE systeem,
kan de XBUS eenvoudig in een mum
van tĳd worden omgebouwd naar een
voertuig naar keuze. Er is geen
speciaal gereedschap nodig. Dat komt
omdat wij bij ElectricBrands geloven:
Mobiliteit moet net zo eenvoudig en
individueel zijn als uw leven.
Of het nu voor privé of zakelĳk
doeleinde is.
Waar wacht je op?
Er zĳn X redenen om in te stappen...

DE VARIANTEN

BASIS I+II
DE BASIS VOOR ALLE ANDERE MODULES. DE START IN DE WERELD VAN MODULAIRE MOBILITEIT

•

•

Batterĳ capaciteit van 10 kWh tot

•

> 1.000 Nm koppel

30 kWh

•

Maximum toegestaan gewicht

Systeem vermogen 15 kW /
piek vermogen 56 kW

•

vierwielaandrĳving

•

Solar modules tot 260 W/m²

1.600 kg
•

Verwisselbare batterijen tot
24 batterĳen van 1,25 kWh

PICKUP / TIPPER
PERFECT VOOR PROFESSIONAL GEBRUIK. MET OPEN LAADBAK

•

•

Batterĳ capaciteit van 10 kWh to

•

> 1.000 Nm koppel

30 kWh

•

Maximum toegestaan gewicht

Systeem vermogen 15 kW /
piek vermogen 56 kW

•

vierwielaandrĳving

•

Solar modules tot 260 W/m²

1.600 kg
•

Verwisselbare batterijen tot
24 batterĳen van 1,25 kWh

•

Ruimte voor 2 Euro pallets

KOMBI+PICKUP+TRANSPORTER
ONS ZWITSERS ZAKMES: BESTUURDERSCABINE / ACHTERCABINE EN OPEN LAADBAK

•

•

Batterĳ capaciteit van 10 kWh to

•

> 1.000 Nm koppel

30 kWh

•

Maximum toegestaan gewicht

Systeem vermogen 15 kW /
piek vermogen 56 kW

1.600 kg
•

Verwisselbare batterijen tot

•

vierwielaandrĳving

24 batterĳen van 1,25 kWh

•

Solar modules tot 260 W/m²

•

Ruimte voor 1 Euro pallet

•

Batterĳ capaciteit van 10 kWh to

•

> 1.000 Nm koppel

30 kWh

•

Maximum toegestaan gewicht

BOX+TRANSPORTER
DE PROFESSIONELE METGEZEL VOOR UW BEDRĲF

•

Systeem vermogen 15 kW /
piek vermogen 56 kW

•

vierwielaandrĳving

•

Solar modules tot 260 W/m²

1.600 kg
•

Verwisselbare batterijen tot
24 batterĳen van 1,25 kWh

•

Tot 3,6 m³ laadvolume

CAMPER
ALTĲD KLAAR VOOR JE AVONTUURLĲKE REIS

•

Batterĳ capaciteit van 10 kWh tot
30 kWh

•

Systeem vermogen 15 kW /
piek vermogen 56 kW

•

vierwielaandrĳving

•

Solar modules tot 260 W/m²

•

> 1.000 Nm koppel

•

•
Maximum toegestaan gewicht 1.600
kg
•

Verwisselbare batterijen tot
24 batterĳen van 1,25 kWh

•

Slaapplek voor 2 personen

•

Keuken met spoelbak, koelkast
& kookplaat

•

Pop-up dak

Batterĳ capaciteit van 10 kWh tot

•

> 1.000 Nm koppel

30 kWh

•

Maximum toegestaan gewicht

CABRIO

LAAT DE WIND DOOR JE HAAR BLAZEN

•

Systeem vermogen 15 kW /
piek vermogen 56 kW

•

vierwielaandrĳving

•

Solar modules tot 260 W/m²

1.600 kg
•

Verwisselbare batterijen tot
24 batterĳen van 1,25 kWh

TECHNISCHE SPECIFICATIES*
AANDRĲVING:
Elektronisch geregelde vierwielaandrĳving met een koppel van >
1,000 Nm.
BATTERĲEN:
Tot 24 verwisselbare lithium batterĳpakketten
van 1,25 kWh – met een totaal van 30 kWh. Basis uitrusting
is 8 batterypakketten met een totaal van 10 kWh – optioneel
uitbreidbaar. Bereik per kWh tot ca. 20 km.
OVERIGE GEGEVENS:
Voertuiglengte ca. 3.945 mm, breedte ca. 1.690 mm,
hoogte ca. 1.960/2.040 mm. Leeg gewicht ca.
< 500 – 800 kg zonder batterĳen / personen / belading.
Totaal continu nominaal vermogen van de motoren ca. 15kW.
Maximaal vermogen ca. 56 kW. Topsnelheid ca. 100 km/h.
Toegestaan totaalgewicht ca. 1.600 kg. Laadvolume tot 5,3
m³ (afhankelĳk van module).
Tot 6 m² solar modules geïntegreerd in het dak.

*De data en specificaties zĳn voorlopig en kunnen nog worden gewĳzigd.

X OPLAAD MOGELĲKHEDEN

INGEBOUWDE SOLAR MODULES

STANDAARD 230 V STOPCONTACT

XBUS BATTERĲ WISSELSTATION

TYPE 2 SNELLAADSTATION

DE XBUS KAN ZĲN OPGEWEKTE ZONNENERGIE OVERDRAGEN AAN EEN HOME STORAGE SYSTEEM

SOLAR
POWERED
Tot 6 m² aan solar modules,
gemonteerd op het dak van de
XBUS, genereren tot wel 10
kWh aan extra stroom per dag.
De XBUS laadt zich zelf op met
zonne-energie (tot 200 km km
per dag) en maakt extern laden
in somige gevallen zelfs
overbodig.

BATTERĲ
PAKKETTEN
Afhankelĳk van de gekozen module zĳn
de verwisselbare batterĳpakketten
achterin of in het midden van het
voertuig geïntegreerd.
De verwisselbare batterĳmodules maken
het mogelĳk om het bereik van de XBUS
in een mum van tĳd te vergroten.
In eerste instantie zal dit mogelĳk zĳn
bĳ elke XBUS-dealer in heel Europa. Op
middellange termĳn zullen we autonome
batterĳvervangingsstations plaatsen op
diverse strategische plekken.

ICONISCH
DESIGN
De XBUS wekt emoties op.
Ondanks het innovatieve concept,
we vertrouwen op een tĳdloze
en bewezen design.
„Hij ziet er geweldig leuk uit! Ik zou
Er graag in willen rondrijden!“
Christopher Boyd via Facebook

„There are some moments when
you would like to bend time
... the XBUS is one of them
and you inevitably want
it to be delivered
tomorrow.“
Lifetime_Fiat via Instagram

„DE XBUS VAN ELECTRICBRANDS
IS ALS EEN ZWITSERS ZAKMES“*

*BRON: WWW.AUTOBILD.DE
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