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smart Geneven autonäyttelyssä 

Uusi smart fortwo cabrio: Kaikki kevään ilot 
nappia painamalla, nyt myös Brabus-tasolla 
 
Kevään 2016 kuumin smart-uutuus fortwo cabrio säihk yy smart-
osaston tähtenä Geneven autonäyttelyssä 1.3. alkaen . Tulokas  
jatkaa avokattoisten ja elämäniloa huokuvien nuorek kaiden smart-
mallien perinteitä, ja sen hinnat Suomessa alkavat 19 835 eurosta. 
Genevessä nähdään myös smart fortwo cabrio Brabus e dition, jota 
valmistetaan vain 200 kappaleen sarja.   
 
Uusi smart fortwo cabrio on oman kokoluokkansa ainoa aito avomalli – 
sekä lisäksi aidosti monikäyttöinen, nykyaikaisesti varusteltu 
kaupunkiauto. Umpikattoinen kaksipaikkainen auto muuttuu nappia 
painamalla puoliavoimeksi malliksi, jonka matkustamoa peittää liukuva 
canvas-aurinkokatto. Kolmas vaihtoehto on täysin avoin cabriolet.  
 
smart-avomallin mitat ovat (pituus/leveys/korkeus) 2,69/1,66/1,55 metriä, 
ja mallin tunnistaa heti uuden smart-sukupolven ja FUN.ctional –
suunnitteluperiaatteen edustajaksi. smartille tyypilliset muotoiluvaikutteet 
kuten ultralyhyet etu- ja takaylitykset, selkeät linjat, tridion-turvakori ja 
hunajakennorakenteinen etusäleikkö toistuvat cabrioletissa. B-pilarit ovat 
kapeammat kuin kovakattoisissa serkuissa, ja tridion-kori on muotoiltu 
vieläkin dynaamisemmin cabrion urheilullisuuden korostamiseksi. 
 
Pehmeä kangaskatto voidaan avata 12 sekunnissa myös silloin, kun 
autolla ajetaan huippunopeudella. Katon voi avata kaukosäätimellä 
myös auton ulkopuolelta. Katon pinta-ala on 1,8 neliömetriä. Uloin kerros 
on tehty erittäin kevyestä ja kestävästä polyakryylikankaasta, sisäkatto 
puolestaan puuvilla-polyesteristä. Väliin jää kestävä kumikerros. Katto 
on 20 milliä paksu, ja ulkovärejä on kolme: blue denim, punainen ja 
musta. Sisäkatto on aina harmaa. Lämmitettävä takaikkuna on lasia. 
 
 
Turvallisuus: suojaustaso varmistettu pudotustestis sä 
 
Uusi smart fortwo cabrio on turvallisin koskaan valmistettu smart-
avomalli. Korin vääntölujuus on noin 15 prosenttia parempi kuin 
edeltäjässä, kiitos ultralujien kuumapuristettujen teräslaatujen ja 
monikerrosterästen käytön. Lisäksi cabrion alustassa on teräsvahvike 
sekä vääntölujuutta lisäävät poikittaistuet edessä ja takana. A-pilarien 
sisäputki on tehty erikoislujasta kuumapuristeteräksestä. 
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Auton turvavarusteisiin kuuluvat viimeisimmän sukupolven ESP-
järjestelmä sivutuuli- ja mäkilähtöavustimineen (vakio) sekä 
vakionopeussäädin sisältäen nopeudenrajoittimen. Sekä kuljettajalle että 
matkustajalle on etu- ja sivuturvatyynyt, kuljettajalle lisäksi myös 
polviturvatyyny. Lisävarusteena cabrioon saa esimerkiksi 
etutörmäysvaroittimen, joka havaitsee pysähtyneet ajoneuvot 7 km/h 
nopeudesta alkaen ja varoittaa kuljettajaa ääni- ja valomerkeillä. Toinen 
lisävaruste on kaista-avustin, joka aktivoituu 70 km/h lähtien. smart 
cabrio voidaan varustaa myös peruutustutkalla ja -kameralla. 
 
smart fortwo cabrion katon aukeamista ja sulkeutumista on simutoiltu 
testissä 20 000 kertaa eli koko auton odotettavissa olevan eliniän ajan. 
Lisäksi katto sekä sen mekanismi on testattu eri lämpötiloissa –15 
asteesta aina 80 asteen lämpöön saakka. Katto on altistettu jopa –40 
asteen pakkaselle. Näissä olosuhteissa mekanismin 
ylikuumenemissuoja estää moottorin rikkoutumisen. Vedenpitävyys on 
varmistettu autonpesutestillä, joka vastaa 500 pesun aiheuttamaa 
rasitusta katolle ja sen saumoille. 
 
 
Mallisto: kaksi moottoria, kaksi vaihteistoa, kolme  varustetasoa 
 
Uusi smart fortwo cabrio on saatavana kahdella nykyaikaisella 
kolmisylinterisellä bensiinimoottorilla, joiden tehot ovat 52 kW/71 hv ja 
66 kW/90 hv. Molempien moottorien yhteyteen saa täysautomaattisen 
twinamic-kaksoiskytkinvaihteiston, jota voidaan käyttää myös 
manuaalisesti. Myöhemmin molempien moottorien yhteyteen tulee 
tarjolle myös viisivaihteinen käsivaihteisto. Automaattinen, tarvittaessa 
pois kytkettävä start/stop-järjestelmä on vakiovaruste. 
 
Varustetasot ovat tutut passion, prime ja proxy, joiden lisäksi tarjolla on 
joukko turvallisuus- ja mukavuusvarusteita kuten MirrorLink-
älypuhelinyhteys (vakiona smart Media-System –paketin yhteydessä) 
sekä Urban Style –varustepaketti (10 millillä madallettu alusta, mustat 
pyöräkotelon reunalistat, monitoimiohjauspyörä ja kromattu pakoputken 
pää). Android- ja iOS-älypuhelimia ja infotainment-palveluja varten 
saatavana on myös ilmainen smart cross connect app –applikaatio. Jo 
perustason autoissa on Direct-Steer-ohjaus, LED-huomiovalot, 
keskuslukitus ja ajotietokone.  
 
smart fortwo cabrio –mallisto:  
 
 
smart fortwo 
cabrio 

52 kW 66 kW 

Sylinterit Rivi-3 Rivi-3 
Iskutilavuus 
cm3 

999 898 

Teho kW/hv/ 
rpm 

52/71 
6000 

66/90 
6200 

Vääntö Nm/ 
rpm 

91/ 
2850 

135/ 
2500 

Yhd. kulutus 4,3 4,2 
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CO2-päästöt 
g/km 

99  97 

Kiihtyvyys 
0–100 km, s 

15,5 11,7 

Huippunopeus 
km/h 

151  155 

Suoritusarvot twinamic-vaihteistolla 

 

smart cabrion hinnasto on julkaistu 1.2.2016, hinnat alkaen 19 834 
euroa. Asiakastoimitukset alkavat keväällä.  
 
Brabus edition -sarja ja Brabus Sports –paketti ens iesittelyssä 
 
smart fortwo cabrio Brabus edition  –autoja valmistetaan rajoitettu 200 
kappaleen sarja. Mallin tunnistaa mattavaaleansinisen sävyisistä 
koripaneeleista, tridion-turvakorista ja etusäleiköstä, titaaninharmaasta 
tritop-kangaskatosta sekä Brabus-logoista. Sisäosat ovat mustansiniset, 
ja kojelaudassa sekä istuimissa on käytetty näyttävää tikkausta.  
 
Brabus edition –sarjan autojen perustana on 66 kW moottori 6-
vaihteisella twinamic-kaksoiskytkinvaihteistolla, passion-varustetaso 
sekä Brabus Sports –varustelu. Autoissa on esimerkiksi Cool & Media –
varustepaketti sekä suurempi 35 litran tankki. Autot tulevat myyntiin 
toukokuussa. 
 
Brabus Sports  –varustepaketti tuo lisää vaihtoehtoja oman smartin 
kustomointiin. Paketin voi tilata kaikkiin smart-malleihin, joissa on 52 kW 
tai 66 kW moottori. Sports-varustellussa autossa on muun muassa etu- 
ja takaspoilerit, 10 millillä madallettu urheilujousitus sekä mattaharmaat 
Monoblock IX –kevytmetallivanteet. Rengaskoko on smart-mallista 
riippuen 16 tai 17 tuumaa. Matkustamon kohokohtia ovat 
nahkapäällysteinen ja tikkauksin koristeltu 3-puolainen 
monitoimiohjauspyörä sekä kumityynyillä pehmustetut urheilupolkimet 
ruostumattomasta teräksestä.  
 
 
 
 
Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: 
www.cisionwire.fi/veho-oy-ab 
 
Lisätietoja myös:, www.veho.fi, www.mercedes-benz.fi, smart.fi, 
www.media.daimler.com sekä www.smart.com  


