
CITROËN JUMPY VAN
TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIM
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Panelvan

GÜVENLİK

ABS  •

EBA (Acil Fren Destek Sistemi) •
EBD (Elektronik Fren Güç Dağılımı) •
ESP (Elektronik Stabilite Programı) •

ASR (Antipatinaj Sistemi) •
Yokuş Kalkış Desteği (Hill Holder) •

Lastik Basınç Uyarı Sistemi •
Sürücü hava yastığı •

Ön yolcu hava yastığı ve iptal düğmesi •
Aktif gergili ve kuvvet sınırlayıcılı emniyet kemerleri •

Immobilizer •
Hareket halinde kapıların otomatik kilitlenmesi •

KONFOR, İÇ TASARIM & TEKNOLOJİ       

Yükseklik ve derinlik ayarlı elektrohidrolik direksiyon •

Hız sabitleyici ve sınırlayıcı •
Arka park sensörü •

Yol bilgisayarı •
Yükseklik ayarlı ve bel destekli sürücü koltuğu •

Sürücü koltuğu kol dayama •
“MODUWORK” modüler 2’li ön yolcu koltuğu ve yük bölümüne açılan bölme •

Ön konsola entegre vites kolu •
Manuel Klima •

Citroen araçların teknik özellik, donanım, görünüm ve fiyatlarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
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Panelvan

KONFOR, İÇ TASARIM & TEKNOLOJİ       

Uzaktan kumandalı merkezi kilit •
Elektrikli ön camlar (tek dokunuşlu) •

Otomatik yanan farlar •
Yağmur sensörü •

Bluetooth telefon kiti, USB bağlantısı •
Önde 2 adet 12V priz •

Yük bölümünde 12V priz •
Hoparlör adedi 4

Camlı sabit kabin bölmesi (separatör) ° •
DIŞ TASARIM

Gündüz yanan farlar •
50/50 kanatlı 180° açılabilir camlı arka kapılar •

Sağ sürgülü yan kapı •
Yan koruma bantları •

16” jantlar •
Tam boy jant kapağı •

Tam boy stepne •
Yukarı açılır bagaj kapağı °

Güvenlik Paketi: Cruise control + 
Çarpışma önleyici Sistem + Aktif Güvenlik

Fren Sistemi+Şerit İhlal Uyarı Sistemi
°

Elektrikli sağ sürgülü yan kapı °
Metalik boya °

● Standart ●● Opsiyon
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MOTOR 2.0 BlueHDi 120 HP S&S BVM6
Motor tipi Turbo Dizel, BlueHDi
Silindir adedi 4
Motor hacmi (cc) 1997
Maksimum güç (HP / d/d) 120 / 3750
Maksimum tork (Nm/ d/d) 340 / 2000 
Egzoz emisyon standardı/Emisyon normu 6.2
Vites kutusu Manuel 6 ileri
FRENLER
Ön fren Havalandırmalı disk
Arka fren Disk
AĞIRLIK
Boş ağırlık (kg) (sürücü dahil) 1760
Yüklü durumda ağırlık (kg) 3100
İstiap haddi (kg) 1340
DİREKSİYON ve LASTİKLER
Direksiyon sistemi Elektrohidrolik direksiyon
Lastikler 215/65 R16 
BOYUTLAR (mm)
Uzunluk (mm) 5309
Genişlik (mm) (aynalar hariç) 1920
Yükseklik (mm) 1940
Dingil mesafesi (mm) 3275
Ön/arka tekerlek iz genişliği (mm) 1630-1618
Kargo hacmi (m3) 6,1-6,6*
Kargo alanı azami iç uzunluk (mm) 2.862 - 4.026*
Kargo alanı azami genişlik (mm) 1628
Kargo alanı davlumbazlar arası genişlik (mm) 1258
Yolcu kapasitesi 1+2
PERFORMANS
Maksimum hız (km/s) 170
0-100 km/s hızlanma (sn) 11,7
YAKIT TÜKETİMİ**
Şehir içi (lt/100 km) 6,4
Şehir dışı (lt/100 km) 5,2
Karma (lt/100 km) 5,6
CO2 emisyonları  (g/km) 148
Yakıt Deposu (lt) 70

* ”Moduwork” modüler ikili ön yolcu koltuğuyla
**(AT) 715/2007 yönetmeliğine göre. Yol durumu, trafik, hava şartları, sürüş şekli, donanımlar, aksesuarlar,  
 otomobildeki yük, otomobilin durumu ve aerodinamik özelliklerini etkileyen diğer faktörlere bağlı olarak gerçek yakıt 
     tüketimi, belirtilen değerlere göre farklılık gösterebilir.
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Citroën aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş. ve Citroën model, tasarım, renk, donanım, aksesuar 
ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, broşür basıldığında geçerli olan 
teknik özellikleri esas alır. Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş. ve Citroën tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak 
bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Baskı 
işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler, ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler ulusal 
yasalar, AB yasaları veya iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Citroën ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de göz önünde 
bulundurulmalıdır. Genel bilgi içeren bu broşür bir sözleşme senedi değildir. Daha ayrıntılı ve güncel bilgi www.citroen.com.tr’dedir. Bu katalogda yer alan 
veriler, Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin izni olmadan çoğaltılamaz.

6



7



JumpyVan_Foy_Mart2020 page 8JumpyVan_Foy_Mart2020 page 8

www.citroen.com.tr


