
EASY PACK GROOT VOLUME
JUMPER POLYKAST 4,10M

- 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
- Bandenmaat 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 ombouw

KAST:
- Hulpframe in aluminium.
- Kast Aluvan type Mirovan polyester 4 mm dik
- Buitenafwerking van de kast: effen.
- Vloer in scheepsbouwhout, gedrenkt in bakeliet, antislip, 18 mm dik.
-  Latwerk binnenin (+/- 200 mm ruimte tussen de latten) en met 
beschermrand achteraan.

- 1 dubbel plafondlampje intensiteit 2x21 Watts met schakelaar.
- Kader achteraan in aluminium met luifel in plywood boven de laadklep.
- Sluitingen in INOX en geverfde scharnieren.
- Vast dak in aluminium met dwarsdragers.
- Spatborden in zwart PVC met slijklappen.
- Reglementaire signalisatie
- Dakspoiler
- Fietserbeschermingen in geanodiseerd aluminium
-  Luifel in plywood boven de laadklep. De luifel is uitgerust met 2 gasvijzels en 
een dakgoot.

-  Afdichting in rubber tussen het plateau van de laadklep en het achterkader 
van de kast.

LAADPLEK:
- Hefvermogen: 750 kg Plateau in aluminium + witte verf.
- Afstandsbediening binnenin 2 knoppen met spiraalvormige kabel
- Bediening buiten in een zwart doosje in PVC.
- Automatische helling van het plateau op de grond.

BASISUITRUSTINGEN:

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

-  Navigatiesysteem in kleur, Radio DAB, touchscreen + Bluetooth®

-  Werfpack: Stalen beschermplaat onder het motorblok, Traction plus 
+ Hill Descent Control + M&S versterkte banden

- Mistlampen vooraan
- Manuele airconditioning
- Snelheidsregelaar en -begrenzer

BESCHIKBARE
OPTIES:

EASY PACK GROOT VOLUME

NUTTIG VOLUME

TOT 17M3*

NUTTIGE HOOGTE

TOT 2,07M*

NUTTIG LAADVERMOGEN

TOT 800KG*

NUTTIGE LENGTE

TOT 4,02M*

Ed
. :

 1
0/

20
19

* Indicatieve gegevens


