NOVO CITROËN JUMPY MINIBUS
AM 2018/2018

Ficha Técnica

Jumpy Minibus

Motor
Motor
Número de Cilindros e Válvulas
Cilindrada
Alimentação

1.6 Turbo Diesel BlueHDi
4 cilindros e 8 válvulas
1.560 cm³
Injeção direta de combustível

Potência máxima

115 cv a 3.500 rpm (Diesel)

Torque máximo

30 mkgf a 1.750 rpm (Diesel)

Tipo de emissão (Regulamentação de Emissões)

Dispositivo Anti-Poluição
AdBlue (Uréia)

Desempenho

Velocidade máxima (em circuito)
Aceleração de 0 a 100 km/h (Combustível S10)

Transmissão
Câmbio
Tração

Proncove L6 (equivalente Euro 6)
Uréia AdBlue, catalizador redutor seletivo (SCR) e filtro particulado (FAP)
160 km/h
15,6 segundos
Manual de 6 marchas
Dianteira

Marchas

6 Frente e 1 Ré

Sistema de direção

Eletro-hidraúlica

Suspensão dianteira

Independente, pseudo McPherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora

Suspensão traseira

Independente, com braços inferiores triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra
estabilizadora

Direção

Suspensão

Freios
Sistema dianteiro
Sistema traseiro

Discos ventilados
Discos sólidos

Auxílio à frenagem

Sistema de freio ABS

Medida dos pneus

215/65 R16 - 104/106 T

Pneus e rodas
Rodas

Roda de aço 16"

Estepe

Roda de aço 16" (Homogêneo)

Combustível
Combustível
Tanque

Pesos

Diesel (S10)
69 litros

Peso vazio em ordem de marcha

1.995 kg

Carga útil (incluindo condutor, passageiros e bagagens)

1.224 kg

Peso bruto total

3.219 kg

Peso admissível eixo dianteiro

1.422 kg

Peso admissível eixo traseiro

1.797 kg

Comprimento

5.309 mm

Dimensões do veículo
Largura

1.920 mm

Largura com espelhos

2.204 mm

Altura

2.285 mm

Entre-eixos

3.275 mm

Balanço (dianteiro/traseiro)

881 mm / 1.153 mm

Diâmetro de giro (meio fio)

12.400 mm

Dimensões da cabine de passageiros
Volume útil (área da cabine)
Comprimento máximo

9,0 m³
2.862 mm

Largura

1.636 mm

Largura (entre caixas de roda)

1.258 mm

Altura da cabine
Volume do porta malas (bagageiro)

Dimensões dos acessos a cabine

1.585 mm
Até 1.300 litros (bancos 3ª fileira rebatidos)

Largura entrada da porta traseira bi-partida

1.282 mm

Altura da porta traseira

1.220 mm

Largura da porta lateral deslizante

935 mm

Altura da porta lateral deslizante

1.241 mm

Lugares

Número de passageiros

1 condutor + 10 passageiros (11 lugares)
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Ficha Técnica

Jumpy Minibus

Segurança e Tecnologia
ABS

S

Airbag duplo frontal - com 3 pontos de proteção

S

ESP - Controle de estabilidade (com botão de controle no painel)

S

GSI - Indicador de troca de marcha

S

Hill Assist - Sistema auxiliar de partida em rampa

S

Indicador de ausência de afivelamento dos cintos de segurança

S

Indicador de manutenção do veículo

S

Indicador de abastecimento de uréia (AdBlue)

S

Faróis halógenos com regulagem interna de altura do facho

S

Faróis de neblina

S

Luz diurna de segurança - Day running lights (DRL)

S

Protetor de cárter

S

Piscas laterais na cor branca

S

Indicador de fadiga "Coffee Cup Alert"

S

Terceira luz de freio e faixas reflexivas obrigatórias

S

Tacógrafo digital

S

Matelinhos de segurança para vidros em caso de acidente

S

Conforto e Vida a Bordo
Ar quente

S

Ar-condicionado (cabine motorista)

S

Ar-condicionado com 4 difusores (cabine passageiros)

S

Controle de velocidade do ar da cabine passageiros individual com 3 velocidades

S

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista, passageiro e banco central)

S

Apoio de braço para o motorisa

S

Antena no teto

S

Banco do motorista com reclinação e regulagem de altura

S

Bancos revestidos em tecido

S

Botão de travamento das portas dianteiras no painel

S

Cintos de seguraça retráteis de três pontos e regulagem de altura - motorista e passageiro dianteiro

S

Cintos de seguraça retráteis de três pontos - banco central

S

Cintos de seguraça retráteis de três pontos - bancos dos passageiros

S

Chave tipo canivete com telecomando

S

Computador de bordo

S

Compartimento para objetos nas portas e painel

S

Direção com regulagem de altura e profundidade

S

Função "One Touch" - Abertura e fechamento dos vidros dianteiros com um toque

S

Guarda volumes no banco central

S

Luz interna na cabine com temporizador

S

Limitador de velocidade

S

Cruise Control - Piloto automático

S

Pára-sóis bi articulados

S

Porta luvas com tampa

S

Retrovisores externos com regulagem elétrica

S

Rádio AM/FM/MP3 com entrada USB e Bluetooth

S

Suporte escritório móvel - Rebatimento do banco central da cabine com prancheta integrada

S

Tomada 12V no painel

S

Travamento seletivo das portas traseira e lateral

S

Vidros elétricos dianteiros

S

Cabine dos passageiros
Três fileiras de bancos com disposição de lugares: 3-2-3

S

Bancos da 3ª fileira rebatíveis

S

Bancos reclináveis da 1ª e 2ª fileira em até 18° com ajustes individuais

S

Rebatimento do 1º banco de passageiro da 1ª fileira - Acesso porta lateral

S

3 luzes internas no teto

S

Porta lateral deslizante lado do passageiro com alça de acesso

S

Portas traseiras com abertura até 180º

S

Teto elevado

S

Cores
Branco Banquise (pintura sólida)

S

