EASY PACK GROOT VOLUME
JUMPER ALUMINIUMKAST 4,40 M
- Gesloten enkele cabine
- Stuurbekrachtiging
- Voorbekabeling voor bijkomende batterij
- Schrijfplateau + Hanschoenkastje (opbergruimte met cupholder)
- Brandstoftank van 90 liter
- Circuit voor de recyclage van de cartergassen
- Voorbekabeling autoradio zonder luidsprekers + antenne op het dak
- Bestuurdersairbag
- ESP (stabiliteitscontrole), met antislipsysteem (ASR) + Hill Assist
- ABS + noodstopbekrachtiging
- Centrale deurvergrendeling + plip
- Getinte ruiten
- Tweezitspassagiersbank met instelbare bestuurderszetel
- Elektronisch antistartsysteem
- Elektrische ruiten
- Bandenmaat 225/75/R16C
- Verlengde bekabeling voor achterlichten
- Banquise Wit
- Elektrische bediende, en verwarmde buitenspiegels
- Verbrede buitenspiegels met dubbele arm van 2,20 m
- Versterkte achterophanging voor zware ombouw
- Capucine

BESCHIKBARE
OPTIES:
-N
 avigatiesysteem in kleur met audiosysteem met cd- en mp3-speler+
touchscreen + Bluetooth + USB + interface Apple + bediening aan het stuur
- Pack Werf: Stalen beschermplaat onder het motorblok, Traction plus +
Hill Descent Control + M&S versterkte banden
- Mistlampen vooraan
- Vooruitrusting autoradio met 4 luidsprekers
- FM-radio + USB-poortje + Bluetooth + bediening aan het stuur
- Manuele airconditioning
- Snelheidsregelaar en -begrenzer

NUTTIG VOLUME
TOT

18,5M3

NUTTIG LAADVERMOGEN
TOT

1.140KG

NUTTIGE HOOGTE
TOT

2,07M

NUTTIGE LENGTE
TOT

4,32M

BESCHRIJVING
VERBOUWING :
BASISVOERTUIG:
JUMPER CHASSIS CABINE, VERSIE 435, L3 160 PK BLUEHDI S&S
-H
 ulpframe in aluminium.
-K
 ast in aluminium Aluvan voorgeschilderd in wit met stijlen in geanodiseerd
aluminium.
-B
 uitenafwerking van de kast klembouw (zonder klinkbouten).
-V
 loer in scheepsbouwhout, gedrenkt in bakeliet, antislip, 18 mm dik.
- L atwerk binnenin (+/- 200 mm ruimte tussen de latten) en met
beschermrand achteraan.
-1
 dubbel plafondlampje intensiteit 2x21 Watts met schakelaar.
-K
 ader achteraan in geverfd gegalvaniseerd staal met 2 achterdeuren.
-O
 pstapje achteraan in aluminium.
-S
 luitingen in INOX en geverfde scharnieren.
-V
 ast dak in aluminium met dwarsdragers.
-S
 patborden in zwart PVC met slijklappen.
-R
 eglementaire signalisatie
- Dakspoiler
- F ietsersbeschermingen in geanodiseerd aluminium
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