Комерційна пропозиція
Citroen Jumper Crew Cab L2H2 2018 вантажопасажирський

ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЯ:
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Повна маса (кг)
Кількість місць, чол.
Об'єм вантажного відділення, м3
Довжина вантажного відділення, мм

3500
6-7
9
1790

БЕЗПЕКА

AFU - система допомоги при екстреному гальмуванні
ABS - антиблокувальна система гальм
Автоматичне блокування дверей під час руху
Бокові повторювачі поворотів, вмонтовані у дзеркала заднього огляду
ESP - електронна система стабілізації, ASR - антибуксувальна система + Система адаптації
Сигналізатор про непристебнуті ремені безпеки
Фронтальна подушка безпеки водія
Центральний замок + пульт PLIP
Імобілайзер

UF01
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КОМФОРТ

Гідропідсилювач керма
Бортовий комп'ютер
Регулювання рульової колонки по вильоту
Електричні склопідйомники передніх дверей секвентальні
Лючок паливного бака, інтегрований в стійку водійських дверей
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

Оздоблення салону чорною тканиною
Сидіння водія з нахилом спинки, регулюванням поздовжнім та за висотою
Петлі для кріплення вантажу у вантажному відділенні
Двомісне пасажирське сидіння

WM06
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XY02

●
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LL01
PC11

●
●

RC01

●

35FX

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Увімкнення освітлення вантажного відсіку при відчиненні дверей
Автоматичний післяпусковий догрівач двигуна Webasto Thermo Top Z (5 кВт)
ДВЕРІ ТА ВІКНА

Задні суцільнометалеві двері, що відчиняються на 180°
Праві зсувні бокові засклені двері
МУЛЬТИМЕДІА

Радіопідготовка (довга антена+електропроводка)
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

Тоноване скло
Бокові захисні молдинги
Запасне колесо стандартного розміру
Стандартні колеса 215/70 R15C
Запасне колесо стандартного розміру
Фарба емаль (БІЛА WPP0)
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ПАКЕТ "БІЗНЕС"
Обладнання, яке входить до складу пакету:
Посилена задня підвіска (дволистові ресори) (недоступно із UA04)
Передній кондиціонер + Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом
Додатковий обігрів спереду з виводом повітроводів у задню частину кабіни з оздобленням пластиком
Задні суцільнометалеві двері, що відчиняються на 270°

Ціна автомобіля
Спеціальна цінова пропозиція

SE08
J2VF
DK07
LL02

●
●
●
●

946 750 грн
880 910 грн

Харків, вул. Велика Панасівська, 29
тел. (057) 760 47 37
моб. (093) 378 78 08, (068) 087 34 34

Технічні характеристики

Двигун
Тип
Кількість циліндрів / клапанів
Робочий об'єм (см³)
Максимальна потужність, КВт (к/с) при об/хв
Максимальний крутний момент EEC (Nm) при об/хв

турбований дизельний
4/16
2198
96/130 при 3500
320 при 2000

Норми токсичності
Екологічний клас

EURO V

Трансмісія
Тип

6-ступінчата механічна

Підвіска

Передня підвіска

Незалежна, типу
"МакФерсон" на
трикутних нижніх
важелях, пружинна з
гідравлічними
телескопічними
амортизаторами

Задня підвіска

Поздовжні листові
ресори, похилі гідравлічні
телескопічні
амортизатори

Гальмівна система
Передні гальма
Задні гальма

Колеса
Радіус колісних дисків
Шини

Дискові вентильовані
Дискові
R15
вантажні шини 215/70
R15С

Місткість
Кількість місць
Завантажувальний об'єм VDNA (m3)

7
9

Маса (кг)
Споряджена маса (кг)
Вантажопідйомність (кг)
Повна маса (кг)
Максимальна маса причепа (з гальмами) на буксирі (кг)
Максимальна допустима маса автомобіля з причепом (кг)

2075
1425
3500
2500
6000

Зовнішні розміри, мм
Ширина без дзеркал, мм
Довжина, мм
Висота, мм
Колісна база, мм

2050
5413
2522
3450

Внутрішні розміри вантажного відсіку, мм
Довжина, мм
Висота, мм
Ширина: Відстань між колісними арками
Ширина: Відстань по бортах

1790
1932
1422
1870

Експлуатаційні показники
Максимальна швидкість, км/год
Витрата пального1 (міський цикл), л/100 км:
Витрата пального1 (заміський цикл), л/100 км:
Витрата пального1 (змішаний цикл), л/100 км:
Викид CO2 (г/км)
Ємність бака для пального, л

150
9,2
6,3
7,4
195
90

Харків, вул. Велика Панасівська, 29
тел. (057) 760 47 37
моб. (093) 378 78 08, (068) 087 34 34

Екстер'єр та інтер'єр автомобіля

