
EASY PACK ACHTERWAARTSE KIPPER
JUMPER MET KOFFER ACHTER DE CABINE

- Gesloten enkele cabine
- Stuurbekrachtiging
- Voorbekabeling voor bijkomende batterij
- Cup holder
- Brandstoftank van 90 liter
- 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
- Banden 215/75/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 ombouwt

HULPFRAME:
- Hulpframe in gegalvaniseerd staal
- Steunpoot
- Reglementaire signalisatie: spatbord, zijlichten
- Fietserbeschermingen in geanodiseerd aluminium

KIPBACK OPEN LAADBAK VAN 3,10M:
- Vloer in gegalvaniseerd staal van 3 mm dik
-  Zijschotten in gegalvaniseerd staal + buitenverf van de zijschotten in de kleur van het 
voertuig met ultrastevige metalen sluitingen

- 1 inklapbaar zijschot per kant
- Zijschot vooraan vast
-  Achterschot met 2 functies (automatische opening tijdens het kantelen en opening zoals 
de laterale zijschotten)

-  Afgerasterde cabinebescherming + ladderhouder vooraan gegalvaniseerd 
+ gereedschapshouder geverfd in de kleur van het voertuig

- Paaltjes achteraan geverfd in de kleur van het voertuig

  KOFFER ACHTERKANT CABINE:
-  Constructie van een instrumentenbak in gebogen plaatijzer met aluminium-zink afwerking 
(50% staal, 45% aluminium en 5% silicium)

-  De koffer is uitgerust met een deur aan elke kant met een ingebouwd slot met sleutel in INOX
- Hoekpro� elen voorzien voor rekken
- Afdichting in rubber aan de deuren
- Verluchtingsrooster ter hoogte van de deuren

ELEKTROHYDRAULISCHE GROEP :
- Vijzel met een stuwkracht van 4T

TREKHAAK

BASISUITRUSTINGEN:

BASISVOERTUIG:
JUMPER CHASSIS CABINE CONTROL, VERSIE 435 L3 BLUEHDI 165 PK S&S

-  Versterkte batterij
-  Navigatiesysteem in kleur
- Radio DAB + touchscreen + Bluetooth® + USB
-  Werfpack: Stalen beschermplaat onder het motorblok, Traction plus 
+ Hill Descent Control + M&S versterkte banden

- Mistlampen vooraan
- Manuele airconditioning
- Snelheidsregelaar en -begrenzer

BESCHIKBARE
OPTIES:

NUTTIGE BREEDTE

TOT 2M*

NUTTIGE HOOGTE

TOT 0,45M*

NUTTIG LAADVERMOGEN

TOT 800KG*

NUTTIGE LENGTE

TOT 3,10M*
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* Indicatieve gegevens

BESCHRIJVING
VERBOUWING:


