
ELECTRICBRANDS 
STELT VOOR



E STAAT VOOR ELECTRO,
X VOOR ZO VEEL MEER

HET EERSTE MODULAIRE VOERTUIG MET ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN 



   ZO INDIVIDUEEL 
      ALS JOUW LEVEN

Twee chassis varianten, X modules.  
Van Camper, Pick-up of Bus,
tot Bakwagen of Cabriolet.

Dankzij het plug & drive systeem kan 
de XBUS in een handomdraai worden 
omgebouwd naar het door jou ge-
wenste voertuig. Er is geen speciaal 
gereedschap nodig.

Omdat wij bij ElectricBrands geloven 
dat mobiliteit eenvoudig moet zijn. En 
zo individueel als je leven. Zowel voor 
privé als voor de zaak.

Waar wacht je nog op?

     ER ZIJN X REDENEN OM
            AAN BOORD TE KOMEN



DE 
VARIANTEN
Ongeacht de gekozen modules de 
XBUS wordt standaard geleverd met 
de volgende uitrusting: 

• ACCUCAPACITEIT VAN 15 KWH TOT     

45 KWH

• SYSTEEMVERMOGEN 15 KW / PIEKVER-

MOGEN 56 KW

• VIERWIELAANDRIJVING

• ZONNEDAK TOT 260 W/M!

• > 1.000 NM KOPPEL

• MAXIMAAL TOEGESTAAN TOTAALGE-

WICHT 1.600 KG



BASE I / II
DE BASIS VOOR ALLE ANDERE MODULES

LAADRUIMTE GESCHIKT VOOR 2 EUROPALLETS

PICKUP / KIPPER
PERFECT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK 
MET EEN OPEN  LAADRUIMTE



STATIONWAGEN / TRANSPORTER
ONZE ZWITSERSE ZAKMES

• LAADRUIMTE GESCHIKT VOOR 1 EUROPALLET

KOFFER / TRANSPORTER
DE PROFESSIONAL 

MAXIMAAL 3.600 L LAADCAPACITEIT



• SLAAPPLAATS VOOR 2 PERSONEN

• KEUKEN MET SPOELBAK, KOELKAST & 

KOOKPLAAT

• HEFDAK

KAMPEREN
ALTIJD KLAAR VOOR JOUW AVONTUURLIJKE REIS

CABRIO
MET JE HAREN IN DE WIND
 



AANDRIJVING:
Elektronisch gestuurde vierwielaandrijving met vier in de wielen 
geïntegreerde elektromotoren met regeneratief remmen en een 
vermogen van > 1.000 Nm koppel.

ACCU:
Tot 45 kWh in totaal, waarvan 15 kWh permanent geïn-
stalleerd. Optioneel uit te breiden met nog eens 30 kWh met 
verwisselbare batterijen.

MEER INFORMATIE:
Voertuiglengte ca. 3.945 mm, breedte ca. 1.690 mm, hoog-
te ca. 1.960/2.040 mm. Leeg gewicht ca.
< 500 - 800 kg zonder accu‘s/personen/lading. Nominaal 
continu maximumvermogen van de motoren ca. 15 kW. Maxi-
mumvermogen ca. 56 kW. Topsnelheid ca. 100 km/u.

Maximaal toegestaan totaalgewicht ca. 1.600 kg. Laadvolu-
me tot 5,3 m" (afhankelijk van de module).

Tot 6 m! zonnepanelen geïntegreerd in het dak.

TECHNISCHE SPECIFICATIES*

*De data en specificaties worden als voorlopig beschouwd en kunnen worden gewijzigd.



X OPLAADMOGELIJKHEDEN

ZONNEPANELEN

STANDAARDSTOPCONTACT 230 V

WISSELSTATION XBUS

SNELLAADPAAL TYPE 2 TOT 11KWH

DE XBUS KAN DE ENERGIE DIE DOOR DE ZON IS OPGEWEKT AAN THUISOPSLAGSYSTEMEN OVERDRAGEN



ACCU-
PAKKETTEN
Afhankelijk van de gekozen samen-
stelling zijn onze verwijderbare  
accupakketten ofwel achterin of
in het midden van het voertuig  
geïntegreerd. De verwisselbare  
batterijmodules zorgen ervoor dat  
de XBUS in een handomdraai meer 
actieradius heeft.



SOLAR
POWERED
Tot zes m!. In het dak van 
de XBUS geïntegreerde 
zonnepanelen wekken tot 
10 kWh  extra elektriciteit 
per dag op.

De zonne-zelfoplading (tot 200 
km per dag) maakt extern
opladen overbodig voor de 
meeste mobiliteitsvereisten.



Je moet er gewoon van houden!  
Zijn iconische design roept emo-  
ties op en staat garant voor puur  

rijplezier.

“Ziet er geweldig leuk uit! Ik zou heel graag 

eens in een XBUS rijden!”

Christopher Boyd  via Facebook

“Er zijn maar weinig momenten waarop je graag 

de klok vooruit wilt draaien.. .  maar de XBUS 

zorgt voor zo‘n moment en je wilt best dat hij 

morgen wordt afgeleverd.“

Lifetime_ Fiat via Instagram

ICONISCH
ONTWERP



*BRON: WWW.AUTOBILD.DE

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



DE MOBILITEIT 
VAN MORGEN
Als we de natuur, onze hulpbronnen en onze planeet 

willen beschermen, lijkt de tijd van steeds zwaardere, 

grotere en onnodig snellere voertuigen voorbij te zijn. 

Onze filosofie is om het bestaande in vraag te stellen en 

elektromobiliteit te herdenken. Daarbij ontdekken wij voort-

durend nieuwe dingen die kunnen helpen het ecologisch 

evenwicht in de mobiliteit voor de toekomstige generaties 

te herstellen.

Daarom richten wij ons op het segment van de elektrische 

lichte voertuigen segment van lichte elektrische voertuigen, 

omdat het perfect geschikt is voor ecologische en duurza-

me stedelijke mobiliteit. Wij willen een leider zijn in dit 

segment met praktische, maar ook opwindende producten.



www.electricbrands.de
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