Prĳslĳst januari 2022
MODEL

XBUS STAN DAARD

XBUS O FFROAD

Freedom

€ 17.672,10

€ 19.909,07

Bus

€ 21.922,36

€ 24.159,33

Kipper

€ 24.942,27

€ 27.179,24

Koffer

€ 20.356,47

€ 22.593,45

Universal

€ 21.922,36

€ 24.159,33

Pick Up!

€ 20.692,02

€ 22.928,99

Pickup

€ 18.566,89

€ 20.803,87

O pen!

€ 23.264,54

€ 25.501,51

Camper

€ 29.975,46

€ 32.212,44

Prijzen incl. 21% BTW en exclusief kosten rijklaarmaken á € 701,59

O PTIES

PRĲZEN

Creamy W hite

€

0,00

Lime Green

€

0,00

Sting Grey

€

0,00

Dark Grey

€

0,00

Panelen uit geborsteld aluminium

€

386,39

Airconditioning

€

508,40

Parkeerhulp voor & achter

€

254,20

Achteruitrijcamera

€

203,36

Tank-turnfunctie

€

904,96

Aluminium velgen 17″

€

630,42

Accupack per 4 stuks á 1,25 kwh max 16 batterijen

€

1.606,55

Snellader 11KW Type2

€

599,92

Interieur Basis Zwart/ Zwart | alle modellen

€

0,00

Basis interieur Zwart/ Grijs | alle modellen

€

0,00

€

630,42

€

1.220,16

Exclusief interieur
Modellen: Freedom, Kipper, Koffer, Universal, Pickup
Exclusief interieur
Modellen: Bus, Pick Up!, O pen!, Camper
Prijzen incl. 21% BTW

TECHNISCHE GEGEVENS
TECHN ISCHE GEGEVEN S

XBUS STAN DAARD

XBUS O FFROAD

Lengte

3945 mm

3945 mm

Breedte

1633 mm

1691 mm

Hoogte

1963 mm

2038 mm

W ielbasis

2200 mm

2200 mm

Spoorbreedte voorkant

1352 mm

1418 mm

Spoorbreedte achterkant

1287 mm

1353 mm

O versteek voorkant

964 mm

964 mm

O versteek achterkant

781 mm

781 mm

Banden

185/ 75 R16

185/ 75 R16

Benaderingshoek aan de voorkant

26 graden

31 graden

Vertrekhoek aan de achterkant

41 graden

41 graden

Hellingshoek

31 graden

40 graden

Bodemvrijheid in het midden

239 mm

279-299 mm

Bodemvrijheid aan de buitenkant

200 mm

240-260 mm

Laadhoogte

955mm

1030 mm

Aandrijving

All-wheel drive

All-wheel drive

Motoren

4 wielnaafmotoren á 3,75KW continu vermogen

4 wielnaafmotoren á 3,75KW continu vermogen

Duur systeemprestaties

15 KW

15 KW

Piekvermogen

56 KW

56 KW

Ophanging

Onafhankelijke wielophanging, voor met dubbele
draagarmen, achterkant met sleeparm-as

Onafhankelijke wielophanging, voor met dubbele
draagarmen, achterkant met sleeparm-as

Carrosserie

Modulair met verwisselbare opzetstukken

Modulair met verwisselbare opzetstukken

Accuplaatsing

In lades, in het midden of aan de achterkant,
afhankelijk van de module

In lades, in het midden of aan de achterkant,
afhankelijk van de module

Accucapaciteit

Van 10 kW h tot 30 kW h mogelijk

Van 10 kW h tot 30 kW h mogelijk

Actieradius in City-modus bij 10 kW h aan
boord

tot 200 km

tot 200 km

Actieradius in Mix-modus bij 10 kW h aan
boord

tot 140 km

tot 140 km

Actieradius per extra accupakket in Citymodus

tot 25 km

tot 25 km

Actieradius per extra accupakket in Mixmodus

tot 17,5 km

tot 17,5 km

Laadvermogen van het zonnedak in de
bestuurderscabine, ca. 1,3 m2 x 200 W

260 Watt Peak

260 Watt Peak

Laadvermogen zonnedak middencabine, ca.
1,8 m2 x 200 W

360 Watt Peak

360 Watt Peak

Laadvermogen zonnedak module achterkant,
ca. 1 m2 x 200 W

200 Watt Peak

200 Watt Peak

Maximum koppel

1.200 NM

1.200 NM

Accusysteem

Lithiumaccupakketten à 1,25 kW h

Lithiumaccupakketten à 1,25 kW h

Laadtijd AC tot 3,6 kW 1-fase stopcontact bij
10 kW h (10-80%)

ca. 3 uur

ca. 3 uur

Laadtijd AV 11 kW type 2 (10-80%)
standaard uitvoering

minder dan 1 uur

minder dan 1 uur

Versnelling van 0-50

nog niet bekend

nog niet bekend

Versnelling van 0-100

nog niet bekend

nog niet bekend

Topsnelheid

>100 km/ h

>100 km/ h

Remafstand

nog niet bekend

nog niet bekend

Ledig gewicht, afhankelijk van de gekozen
carrosserie

ca. 500-800 kg zonder accu's

ca. 500-800 kg zonder accu's

Laadvermogen

ca. 800 – 1.100 kg

ca. 800 – 1.100 kg

Toegestane maximum massa in kg

1.600 kg

1.600 kg

Deze informatie is voorlopig en kan worden gewijzigd.

LAADVOLUME
LAADVOLUME VAN DE MODULES

XBUS STAN DAARD

XBUS O FFROAD

Bus

ingeklapt 2.770 liter / met zitplaatsen 1.300 liter

ingeklapt 2.770 liter / met zitplaatsen 1.300 liter

Universal

2.500 liter + ca. 260 liter in de middelste module
eronder

2.500 liter + ca. 260 liter in de middelste module
eronder

Kieper, alleen laadruimte

1.140 liter

1.140 liter

Box L

3.600 liter

3.600 liter

Box XXL

6.430 liter

6.430 liter

Pick UP! Dubbele cabine pick-up, alleen
laadruimte

480 liter

480 liter

PICKUP, alleen grote laadruimte

1.150 liter

1.150 liter

O PEN

nog niet bekend

nog niet bekend

Camper

nog niet bekend

nog niet bekend

Deze informatie is voorlopig en kan worden gewijzigd.

STANDAARDUITRUSTING

10,2"-SCHERM

Uiteraard beschikt je XBUS over een modern infotainmentsysteem, dat je
makkelĳk via het ingebouwde 10,2"-aanraakkleurenscherm kunt bedienen.
Via het scherm kun je ook verschillende instellingen wĳzigen.

AUDIOSYSTEEM MET LUIDSPREKERS

Om ook in de XBUS naar je favoriete nummers te kunnen luisteren, beschikt
deze standaard over een luidsprekersysteem. Exacte details kunnen wĳ je
pas in de definitieve configurator geven.

CARPLAY / ANDROID AUTO

Om overal online te kunnen zĳn en je smartphone als navigatie te kunnen
gebruiken, beschikt de XBUS standaard over interfaces voor Apple Car Play
en Android Auto.

MULTIFUNCTIONEEL STUUR

Met het standaard multifunctionele stuur word je niet van het verkeer
afgeleid en kun je de belangrĳkste functies direct op het stuur instellen.

BLUETOOTH

Via de Bluetooth-interface verbind je je smartphone makkelĳk met het
infotainmentsysteem van de XBUS.

KEYLESS ENTRY & GO

Nooit meer naar sleutels zoeken! Met het standaard Keyless Entry & Gosysteem open en sluit je de XBUS zonder dat je je sleutel uit je zak hoeft te
halen.

EVA – ELECTRICBRANDS VEHICLE-APP

De Electricbrands Vehicle-app of kortweg EVA maakt je XBUS slim. Als
ondernemer beheer je met de app makkelĳk je wagenpark of heb je als
gebruiker altĳd alle gegevens over je XBUS in een oogwenk. In de
definitieve configurator informeren wĳ je over de exacte functionaliteiten.

LADER 220V

Om de XBUS thuis op een comfortabele manier te kunnen op te laden,
wordt de geschikte laadkabel voor een gewoon stopcontact standaard
meegeleverd.

ZONNEDAK
(GROOTTE AFHANKELĲK VAN MODULE)

Elke versie van de XBUS heeft een bĳbehorend zonnedak. De grootte en de
bĳbehorende prestaties zĳn dus afhankelĳk van de gekozen modules. Je
kunt er echter vanuit gaan dat de bestuurderscabine ongeveer 260 Watt
Peak genereert, de middencabine ongeveer 360 Watt Peak en de achterste
module ongeveer 200 Watt Peak. Met het maximale aantal zonnepanelen
kan de XBUS tot 800 watt stroom per uur opwekken.

STANDAARDACCU'S

Om direct te kunnen wegrĳden, is de XBUS standaard met 8 accu's van
1,25 kWh uitgerust. Hierdoor beschik je over een standaard accu-uitrusting
van 10 kWh en een actieradius tot 200 kilometer in stadsmodus en tot 140
kilometer in mixmodus. Er wordt hierbĳ nog geen rekening gehouden met de
actieradius met behulp van de zonnepanelen, omdat deze door het weer
beïnvloed wordt. Je kunt de XBUS in totaal met 24 accu's uitrusten en zo de
actieradius naar wens uitbreiden tot meer dan 600 kilometer.

ZWARTE KUNSTSTOFPANELEN

De zwarte kunststofzĳpanelen met rubber zĳn gratis. Heb je een voorkeur
voor panelen in aluminium of andere materialen, dan kun je deze tegen een
meerprĳs bestellen.

16" STALEN VELGEN MET BANDEN

standaard: 165/75 R16 offroad: 185/75 R16

INTERIEUR BASIS BLACK/BLACK

Het standaard interieur van de XBUS bestaat uit klassieke stoffen zetels in
zwart. Het dashboard in contrasterende kleur is gemaakt van
milieuvriendelĳk en recyclebaar biopolymeer.

INTERIEUR BASIS BLACK/GREY

Het standaard interieur van de XBUS bestaat uit klassieke stoffen zetels in
zwart met grĳze accenten. Het dashboard in contrasterende kleur is
gemaakt van milieuvriendelĳk en recyclebaar biopolymeer.

FABRIEKSOPTIES
PANELEN UIT GEBORSTELD ALUMINIUM

Wil je je XBUS personaliseren? Dan zĳn aluminium panelen de juiste keuze.
Met de optie "Panelen - geborsteld aluminium" krĳgt je XBUS de gewenste
hoogwaardige, gepersonaliseerde meerwaarde.

AIRCONDITIONING

In de zomer kun je probleemloos de straten veroveren in een XBUS met
airconditioning. Meer details over de airconditioning vind je later in de
definitieve configurator.

PARKEERHULP VOOR & ACHTER

Om nog makkelĳker te kunnen parkeren, kun je de XBUS met een
parkeerhulp met akoestische en visuele weergave uitrusten.

ACHTERUITRĲCAMERA

Met de achteruitrĳcamera zit je in elke situatie goed. Je ziet direct wat er
achter je XBUS gebeurt.

TANK-TURNFUNCTIE

Ja, je XBUS kan, indien nodig, ter plaatse draaien. De vier individueel
aangestuurde wielnaafmotoren maken dat mogelĳk. De term draaicirkel
bestaat dus niet voor jou.

ALUMINIUM VELGEN 17"

De 17" aluminium velgen geven je XBUS een designtoets. Meer informatie
over ontwerp en materiaal vind je in de definitieve configurator.

EXTRA ACCU'S

De XBUS is gebaseerd op een modulair basisprincipe, dat zich ook vertaalt
in het aantal accu's. Je spaart niet enkel je hulpmiddelen, omdat je alleen de
accu's meeneemt die je echt nodig hebt, maar je kunt ook gewoon lege
accu's door volle vervangen. Je kunt je XBUS in totaal met 24 accu's
uitrusten, waarvan er al 8 standaard zĳn geïnstalleerd. Als je meer accu's
nodig hebt, kun je deze per 4 toevoegen.

SNELLADER 11KW TYPE2

Mocht je toch nog haast hebben, dan bieden wĳ je ons 11KW Type 2snellaadsysteem voor thuis aan. Hiermee kun je je X BUS met de
standaardaccuconfiguratie in minder dan een uur tot 80% opladen.

INTERIEUR EXCLUSIEF BLACK/GREY

De XBUS is niet alleen lifestyle en praktisch; hĳ kan ook luxueus zĳn.
Daarvoor zorgt het lederpakket voor het interieur van de bestuurderscabine.
Het optionele exclusieve interieur maakt indruk met de keuze aan
materialen en stoelen bekleed met een mix van Alcantara en veganistisch
leder in zwart met grĳze accenten. Het dashboard van milieuvriendelĳke
biopolymeerkunststof overtuigd met hoogwaardige en duurzame accenten
en wordt geaccentueerd door het opbergvak van hernieuwbaar
bamboehout.

INTERIEUR EXCLUSIEF BLACK/BLACK

De XBUS is niet alleen lifestyle en praktisch; hĳ kan ook luxueus zĳn.
Daarvoor zorgt het lederpakket voor het interieur van de bestuurderscabine.
Het optionele exclusieve interieur maakt indruk met zĳn materiaalkeuze en
stoelen die zĳn bekleed met een mix van Alcantara en veganistisch leder in
de kleur zwart. Het dashboard van milieuvriendelĳke biopolymeerkunststof
overtuigd met hoogwaardige en duurzame accenten en wordt
geaccentueerd door het opbergvak van hernieuwbaar bamboehout.

LAMINAATVLOER BESTUURDERSCABINE

Met de optie laminaatvloer bestuurderscabine neem je afscheid van het
klassieke tapĳt en maak je met het interieur van je XBUS een statement.

LAMINAATVLOER ACHTERBANK

Je hebt een XBUS met achterbank besteld en wilt zowel achterin als in de
bestuurderscabine een statement maken? Plaats dan ook achterin een
laminaatvloer.

