
CITROËN BERLINGO



A SOLUÇÃO MAIS QUE INTELIGENTE 
PARA O SEU NEGÓCIO
Ágil e inteligente, o Citroën Berlingo é a melhor opção do mercado de utilitários. Com alta capacidade 
de carga, potência e soluções práticas, ele é perfeito para quem busca inovar em cada decisão do dia a dia: 
agilidade e economia para profissionais autônomos e prestadores de serviço.

*Imagens meramente ilustrativas.

CITROËN BERLINGO

MUITO MAIS COM 
MENOS CONSUMO  
Motor Flex 1.6 de 122 cv com tecnologia Flex 
Start. Mais economia, performance e agilidade 
nos deslocamentos urbanos. Com selo nota A 
do Inmetro, mais do que merecido.

CAPACIDADE PARA 
A SUA CARGA 
Podendo carregar até 800 kg de carga útil, o Berlingo
tem uma das maiores capacidades de carga entre 
os utilitários da categoria, com volume útil de 3 m³.

ESSENCIAIS2

PENSADO PARA 
SIMPLIFICAR E AJUDAR

Porta traseira bipartida com ângulo 
de abertura de até 180 ,̊ o que possibilita 

também o carregamento de pallets 
diretamente da empilhadeira.

PRATICIDADE 
PARA O DIA A DIA

Porta lateral deslizante com dispositivo de 
bloqueio interno para cargas pesadas. 

Uma solução perfeita para carregamentos 
em locais com pouco espaço.



O UTILITÁRIO MAIS 
POTENTE DA CATEGORIA 
CONTA TAMBÉM COM 
OS MELHORES SERVIÇOS.

REVISÃO NO MESMO DIA 
Prioridade no agendamento e entrega 
no mesmo dia, ou a próxima revisão será gratuita. 

REVISÃO PREÇO FIXO 
Respeito ao preço divulgado ou você 
não pagará pelo serviço.

VEÍCULO RESERVA 
Para sua comodidade, caso seu veículo 
permaneça mais de 4 dias em reparo.

FACILIDADE NO PAGAMENTO 
Pagamento em até 4 vezes sem juros 
no cartão para todos os serviços e peças.

8 ANOS DE ASSISTÊNCIA 24H 
Serviço de reboque gratuito durante 8 anos.

Saiba mais sobre a linha profissional 
da Citroën em professional.citroen.com.br
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*Imagens meramente ilustrativas.



*Imagens meramente ilustrativas.

SOLUÇÕES 
PARA FAZER 
O SEU NEGÓCIO 
ACONTECER MOTOR 1.6 DE 122 cv 

COM TECNOLOGIA FLEX 
START

PORTA TRASEIRA 
COM ABERTURA 
DE ATÉ 180°

PORTA LATERAL 
DESLIZANTE

Ideal para garantir o dinamismo do 
trabalho e o transporte de objetos 
de um jeito prático e versátil.

Uma segunda opção de acesso ao 
compartimento de carga. Ideal para 
quando o veículo está estacionado 
em lugares com pouco espaço.

CAPACIDADE 
DE CARGA 
Com espaço interno de 3 m³, o Berlingo 
carrega até 800 kg. Ideal para circulação 
em grandes centros urbanos.

CARACTERÍSTICAS 3

CONFORTÁVEL
PARA O SEU
DIA A DIA PAINEL DE 

INSTRUMENTOS 
DIGITAL

SEGURANÇA 
TECNOLÓGICA

CONDUÇÃO 
MODERNA

Painel de instrumentos 100% digital, 
com indicação numérica de velocidade
e computador de bordo.

Segurança a bordo para motorista 
e passageiros, com regulagem de altura 
dos faróis, freios ABS e airbag duplo.

Dirigir o Citroën Berlingo ficou ainda mais 
confortável com a tecnologia de indicador 
de troca de marcha (GSI), que oferece 
muito mais conforto na condução.

CONFORTO 
E VIDA A BORDO
Cabine pensada para oferecer o melhor 
em conforto, como volante com regulagem
de altura, porta-objetos, direção hidráulica 
e ar-condicionado. 

Com mais performance e menos consumo, 
o Berlingo conta com o motor mais potente 
da categoria e a tecnologia Flex Start, 
que elimina a necessidade de reservatório 
de gasolina para partida a frio.



 

POSSIBILIDADES DE 
TRANSFORMAÇÃO

Imagens meramente ilustrativas.

AMBULÂNCIA

PET SHOP 

LAVANDERIA

FLORICULTURA

CONHEÇA AS DIMENSÕES 
DO CITROËN BERLINGO

Setembro/2019

As especi³cações técnicas e a disponibilidade das cores por versão dos veículos podem ser alteradas sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas. Alguns equipamentos e acessórios apresentados são 
ilustrativos e opcionais. Veri³que disponibilidade no site citroen.com.br ou em um concessionário autorizado Citroën. As cores reproduzidas podem apresentar variações em relação às cores reais do veículo.

No trânsito, dê sentido à vida.
0800 011 8088 citroen.com.br professional.citroen.com.br
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DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA
Volume útil: 3 m³

Largura: 1.320 mm
Largura entre caixas de roda: 1.190 mm

Comprimento máximo: 1.700 mm
Altura interna: 1.155 mm

DIMENSÕES DAS PORTAS 
DO COMPARTIMENTO DE CARGA

Largura da entrada da porta traseira bipartida: 1.190 mm
Largura da porta lateral deslizante: 570 mm
Altura da porta lateral deslizante: 1.120 mm 1.724 mm
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FICHA TÉCNICA6

Nome Completo O³cial BERLINGO FURGÃO

MOTOR

Motor 1.6 Flex 120 VTI

Número de cilindros e válvulas 4 cilindros e 16 válvulas

Cilindrada 1.587 cm³

Alimentação Injeção eletrônica MPI

Potência máxima 115 cv a 6.000 rpm - Gasolina
122 cv a 5.800 rpm - Etanol

Torque máximo 15,2 kgfm a 4.000 rpm - Gasolina
16,1 kgfm a 4.000 rpm - Etanol

PERFORMANCE

Velocidade máxima (em circuito) 166/173 km/h (gasolina e etanol)

Aceleração de 0 a 100 km/h 10,3 segundos (gasolina)
11 segundos (etanol)

TRANSMISSÃO

Câmbio Manual de 5 marchas

Tração Dianteira

Marchas 5 frente e 1 ré

DIREÇÃO

Sistema de direção Direção hidráulica

SUSPENSÃO

Suspensão dianteira Independente, tipo MacPherson, amortecedores hidráulicos
e barra estabilizadora

Suspensão traseira Independente, com barras de torção, amortecedores hidráulicos
e barra estabilizadora

FREIOS

Sistema dianteiro Discos ventilados

Sistema traseiro Tambores

Auxílio à frenagem Sistema de freios ABS + REF

PNEUS E RODAS

Medida dos pneus 175/65 R14

Rodas Roda de aço 14”

Estepe Roda de aço 14” (homogêneo)

COMBUSTÍVEL

Combustível Gasolina e etanol (Flex)

Tanque 55 litros

PESOS

Reboque 600 kg

Peso vazio em ordem de marcha 1.138 kg

Carga útil (incluindo condutor e passageiro) 800 kg

Peso bruto total 1.938 kg

Peso admissível eixo dianteiro 881 kg

Peso admissível eixo traseiro 1.057 kg

LUGARES

Número de passageiros 1 condutor + 1 passageiro (2 lugares)

SEGURANÇA E TECNOLOGIA

ABS/REF S

Airbag duplo frontal S

GSI - Indicador de troca de marcha S

Chave com telecomando S

Cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura S

Indicador de manutenção do veículo S

Painel de instrumentos digital com indicação de velocidade numérica e RPM S

Computador de bordo S

Faróis halógenos com regulagem interna de altura do facho S

Sistema ¹ex de partida a frio (ausência de tanque de gasolina auxiliar) S

Lanterna traseira de neblina S

Protetor de cárter S

Piscas laterais na cor branca S

Terceira luz de freio S

CONFORTO E VIDA A BORDO

Ar quente S

Ar-condicionado (cabine) S

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura 
(motorista e passageiro) S

Antena no teto S

Porta-objetos nas portas dianteiras S

Porta-objetos no console central S

Direção com regulagem de altura S

Direção hidráulica S

Luz interna na cabine com temporizador S

Luz de acompanhamento “Follow me Home” S

Odômetro (total e parcial) S

Porta-luvas com tampa escamoteável S

Retrovisores com regulagem interna manual S

Travamento elétrico das portas dianteiras no painel S

Predisposição para rádio (sem alto-falantes) S

Tomada 12 V S

COMPARTIMENTO DE CARGA

Ganchos para amarração de carga na caçamba S

Portas traseiras com vidros S

Grade divisória do compartimento de carga para cabine S

Porta lateral deslizante S

Luz interna no compartimento de carga S

Trava de abertura das portas traseiras - ângulos de 90° e 180° S

COR

Branco Banquise (pintura sólida) S

Garantia de 1 ano ou 100.000 km (o que ocorrer primeiro).




