
EASY PACK ACHTERWAARTSE KIPPER
JUMPER DUBBELE CABINE

-  Dubbele cabine, 7 zitplaatsen
-  Stuurbekrachtiging
-  Voorbedrading extra batterij
-  Opbergrekje
-  Cup holder
-  Brandstoftank 90 liter 
-  Voorbedrading autoradio zonder luidsprekers + radioantenne op dakhemel
-  Airbag bestuurder
-  ESP (stabiliteitscontrole), inclusief antislipsysteem (ASR) + Hill Assist
-  ABS + AFU (noodremhulpvoorziening)
-  Centrale deurvergrendeling + plip
-  Getinte ruiten
-  Elektronische startonderbreker
-  Elektrische ruiten
-  Banden 215/75/R16C 
- Verlengde bekabeling voor achterlichten
-  Banquise wit
- Tweezitspassagiersbank met instelbare bestuurderszetel
- Verbrede buitenspiegels met dubbele arm van 2,20 m
- Versterkte achterophanging voor zware ombouw

VALS CHASSIS:
-  Kipinrichting in aluminiumpro� el van 6 mm dik 
-  Kipen door vijzel met 3 uitbreidingen
-  Kiphoek 48° 
-  elektrische pompeenheid 12 volt
-  Tank 7 liter
-  Hydraulische druk 180 bar 
-  Bedrade afstandsbediening in de cabine

KIPBAK:
-  Bodem kiepbak in hoogwaardig aluminium plaatwerk: 5083 H111 dikte 4 mm
-  Zijschotten in aluminium buispro� el, hoogte 350 mm, dikte 2,8 mm, inklapbaar, 
afneembaar

-  Sluiting van de verzonken zijschotten - Voorkant, hoogte 450 mm, dikte 2,8 mm
-  Ladderrek van aluminium planken (plankhoogte: 100 mm), verwijderbaar
-  Aluminium achterdeur, hoogte 450 mm, dikte 2,8 mm, automatische opening
-  Rubberen openingstoppen op zijschotten en achterdeur
-  3 mm dikke gegalvaniseerde stalen achterpalen, afneembaar, met 12 mm 
bevestigingsbout 

-  Wikkelvleugels in HDPE (High Density Polyethylene) met onbewerkte aluminium 
steun

-  Goedgekeurde aluminium zijbeschermingen poederlak in zwarte kleur
-  Kipbakas zonder smering (zelfsmerende ring) 
-  Rand aangepast voor omgorden
-  Geomet behandelde bouten 
-  Korte overhang kipbak: 250 mm 

VEILIGHEID:
-  Elektromagnetische veiligheidsklep op vijzel
-  Circuitonderbreker 
-  Veiligheidskruk

TREKHAAK

BASISVOERTUIG: JUMPER CHASSIS DUBBELE CABINE CONTROL, 
VERSIE 435, L4 BLUEHDI 165PK S&S

NUTTIGE BREEDTE

TOT 2M*

NUTTIGE HOOGTE

TOT 0,45M*

NUTTIG LAADVERMOGEN

TOT 970KG*

NUTTIGE LENGTE

TOT 3,16M*

- Navigatiesysteem in kleur
-  Radio DAB + touchscreen + Bluetooth® + USB
-  Werfpack: beschermplaat onder motor, Tractie plus + Hill Descent Control 
+ M&S versterkte banden

-  Mistlampen vooraan
-  Manuele airco 
-  Snelheidsregelaar en –begrenzer
-  TEP-bekleding
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* Indicatieve gegevens.

EASY PACK ACHTERWAARTSE KIPPER
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