
JJaa  aa  llaa  vveennddaa,,  els nous smart Fortwo i Forfour resulten
fascinants en qualsevol de les dues variants per la imatge

emocional i els nous detalls que incorpora. La longitud dels
vehicles, de 2,69 i 3,49 metres respectivament, i un diàmetre de gir
de 6,95 i 8,65 metres, són atributs ideals per al dens trànsit urbà.

smart Fortwo i Forfour:

A meitat dels anys noranta Daim-
ler i  la marca de rellotges
Swatch es van associar per crear

l’smart, un model que des d’aleshores
ha venut 1,6 milions d’unitats arreu del
món i per al qual el nostre país repre-
senta un mercat molt important. Es-
tem entre els cinc que més en venen, i
segurament per aquest motiu Barcelo-
na ha estat la ciutat escollida per pre-
sentar les dues noves versions de la
tercera generació del petit urbà: el
Fortwo i el Forfour.
L’smart és un vehicle que s’adapta
com un guant als carrers de les ciutats,
a les congestionades avingudes i als
saturats aparcaments de les grans ca-
pitals europees. L’urbà per excel·lència
creat per Daimler recupera la carros-
seria de quatre portes (smart Forfour)
i es potencien les fortaleses del biplaça
Fortwo sense desvirtuar el concepte
original. 

Disseny
Amb 2,69 m de llarg, el nou smart
guanya ni més ni menys que 10 cm
d’amplada per oferir un interior més
espaiós, una mica més de maleter
–amb una capacitat de 260 a 350 li-
tres– i una porta que segueix obrint-se
en dues parts, com l’original, i millora

el comportament. A l’interior tot és
completament nou (instrumentació,
disposició de comandaments...) i d’una
qualitat superior, tant en presentació i
materials com en acabats. Per la seva
banda, l’smart per a quatre ocupants
arriba als 3,49 metres i ofereix un fàcil
accés a les places del darrere, amb un
ús més polivalent i fins a 975 litres de
volum útil abatent els seients.
L’smart Fortwo té una capacitat de gir
realment sorprenent, ja que només ne-
cessita 6,95 metres per tal de canviar
de sentit, i això tot i ser més ample
que l’anterior. Manté la seva agilitat i
millora el confort gràcies al redisseny
del tren de rodatge. En el cas del Four-
four, tot i ser 80 cm més llarg que el
Fortwo, necessita només un metre i
mig més per fer el gir (8,65 metres).
Aquest fet li permet també ser molt
pràctic per a les zones estretes de la
ciutat i per poder aparcar sense cap
dificultat.
La seguretat ha estat, des de la prime-
ra generació, un aspecte important en
aquest vehicle. Ara, en la seva tercera
generació, els dos models ofereixen
airbag de genoll de sèrie i pretensors
actius als cinturons posteriors. El nou
smart està disponible en tres nivells
d’equipament: Passion, Prime i Proxy.
El típic bicolor es manté i smart ofereix
a més un enorme ventall de possibili-
tats per personalitzar els seus models.
Pot incloure volant multifunció de cuir,

seients calefactables, sostre panorà-
mic, equip de so JBL amb vuit altaveus
per al Fortwo i dotze per al ForFour,
etcètera.
A més, amb el sistema smart Cross
Connect, la marca ofereix de manera
gratuïta als seus clients una nova i re-
volucionària aplicació, que ha estat de-
senvolupada especialment per al seu
ús durant la marxa, així com per al seu
ús fora del vehicle. Està disponible per
a telèfons intel·ligents, tant amb siste-
ma operatiu iOS com Android. Per a
l’ús dins del cotxe s’ha desenvolupat
un suport que permet fixar fàcilment a
l’habitacle el nostre telèfon mòbil,
amb un cost addicional per al mercat
espanyol de 100 euros. 

Mecànica
Tots dos comparteixen mecàniques de
tres cilindres, un 1.0 litres i 71 CV i un
0.9 litres turbo i 90 CV, les dues equi-
pades de sèrie amb Start&Stop i, com
a gran novetat a smart, amb un canvi
manual de 5 velocitats. Com a opció
estarà disponible més endavant una
nova caixa DCT seqüencial de doble
embragatge i sis relacions, i una moto-
rització d’accés de 60 CV. 
La tercera generació de l’smart ja està
a la venda a partir d’11.800 euros per
al Fortwo i 12.500 euros per al For-
four.

Imatge fresca i
renovada

Qualitat i acabats

Dues carrosseries

Radi de gir òptim

Capacitat de
càrrega limitada

El cotxe urbà per excel·lència creat per Daimler es
reinventa en la seva nova generació, en què es recupera la carrosseria
de quatre portes Forfour i es potencien les fortaleses del biplaça
Fortwo. Arriba al mercat amb més qualitat, tecnologia, amplitud i
possibilitats de personalització que el model precedent.

Un ciutadà exemplar

smart Fortwo  1.0 - 71CV
Nombre de cilindres 3 en línia
Cilindrada en cc 999
Potència màx. CV/rpm 71 / 6.000
Parell motor màxim Nm/rpm 91 / 2.850
Tracció davantera
Caixa de canvis manual

5 velocitats
Velocitat màxima km/h 151
Dimensions (en m): llarg 2,69
ample 1,66
alt 1,55
Pes en kg 880
Capacitat del maleter en l 260 / 350
Capacitat del dipòsit en l 33
Consum l/100 km:
urbà 4,9
extraurbà 3,7
combinat 4,1
Preu de venda en euros des de
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