
EASY PACK ISOTHERM 
BERLINGO VAN FRIGO

-  2 afzonderlijke zetels
-  Universele sjorringen laadzone (6 op de vloer)
-  Elektrische parkeerrem
-  Vloer laadzone in TPO «Comfort» bestuurderszetel: aanpasbaar in de 
lengte, hoogte en schuine stand van de rugleuning, armleuning (tenzij 3 pl. 
vooraan)

-  Zonneklep
-  Beklede deuren achteraan die (180°)
-  1 Beklede zijschuifdeur rechts 
-  Mistlampen vooraan met hoekverlichting Tussenwand
-  Vaste volle wand
-  Manuele airconditioning
-  Snelheidsbegrenzer met bedieningselementen op het stuur
-  Bandenspanning
-  ABS, AFU, ESC, ASR en «Hill asisist» met bedieningsschakelaar
-  12V-aansluiting op het dashboard
-  Elektrische ruiten vooraan de voorzijde met sequentiële bediening
-  Verwarmde elektrische buitenspiegels met temperatuursensor
-  Automatische ontsteking van koplampen en verlichting
-  Banquise wit
- Koetswerk pack: versterkte batterij, dynamo en starter NEGATIEVE T°-CEL:

-  Geïntegreerde isothermische cel van het merk ECP die voldoet aan de ATP-
normen klasse A (Isolatiecoëfficiënt K = 0,44)

-  Stijve gegoten panelen die rusten op een ineengesloten geassembleerde 
waterdichte vloer

-  Sandwichpanelen geïsoleerd met geïnjecteerd polyurethaanschuim en witte 
polyestercoating

-  RTM-tegendeuren geproduceerd onder vacuüm die grote weerstand bieden
-  Grijze antislipvloer met aluminium deurdrempel
-  Waterafvloeiing in de vloer
-  Dakspoiler voor de koeleenheid in «witte kleur“

KOELEENHEID:
- THERMOKING B-100/20 weg/sector (elektrische groep)
- Vermogen bij 0°C: 1,015 W
- Luchtdebiet/ 680m³/u
- Eenheid met 220V eenfasige verbinding
-  Onderhoud van de koeleenheid :  1e check-up na 3 maanden of 5.000 km 

1 jaarlijks onderhoud

BASISVOERTUIG:  
GESLOTEN BESTELWAGEN, L1H1 HEAVY 1.5 BLUEHDI 100PK

-  ISO Trekhaak met bolkoppeling met stabiliteitscontrole van de koppeling
-  Airbag bestuurder + airbag passagier (boven de vooruit) + zijairbags rij 1  
+ gordijnairbags rij 1. 

-  Parkeerhulp vooraan + achteraan + Surround Rear Vision 
-  Dynamische achteruitrijcamera, visueel hulpmiddel voor het achteruitrijden 
en zijzicht met camera. 

-  Automatische airconditioning met twee zones
-  Pack Safety Plus: preventie van onvrijwillige lijnoverschrijding + Active  
Safety Brake 

-  3D Radionavigatie in kleur+ 8” capacitief aanraakscherm + DAB + USB + 
jack + Bluetooth®

-  Automatische grootlichtschakeling + uitgebreide herkenning van 
verkeersborden en snelheidsaanbeveling

-  Driver Drowsiness functie (anti-inslaapfunctie) via camera
- Citroën Connect Box met pack SOS
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* Indicatieve gegevens.

BESCHIKBARE  
OPTIES:

BESCHRIJVING
VERBOUWING:

BASIS- 
UITRUSTINGEN:

NUTTIGE BREEDTE

TOT 1,34M*

NUTTIGE HOOGTE

TOT 1,03M*

NUTTIG LAADVERMOGEN

TOT 650KG*

NUTTIGE LENGTE

TOT 1,57M*


