EASY PACK OPEN LAADBAK
JUMPER
BASISUITRUSTINGEN:
- Gesloten enkele cabine
- Stuurbekrachtiging
- Voorbekabeling voor bijkomende batterij
- Capucine
- Circuit voor de recyclage van de cartergassen
- Voorbekabeling autoradio zonder luidsprekers + antenne op het dak
- Verbrede buitenspiegels met dubbele arm van 2,20 m
- Versterkte achterophanging
- Bestuurdersairbag
- ESP (stabiliteitscontrole), met antislipsysteem (ASR) + Hill Assist
- ABS + noodstopbekrachtiging
- Centrale deurvergrendeling + plip
- Getinte ruiten
- Tweezitspassagiersbank met instelbare bestuurderszetel
- Elektronisch antistartsysteem
- Elektrische ruiten
- Bandenmaat 215/70/R15C

NUTTIGE BREEDTE
TOT

2M

NUTTIG LAADVERMOGEN
TOT

1.030KG

NUTTIGE HOOGTE
TOT

0,35M

NUTTIGE LENGTE
TOT

3,20M

BESCHRIJVING
VERBOUWING:
BASISVOERTUIG:
CHASSIS CABINE PRO, VERSIE 335, L2 130 PK BLUEHDI S&S

HULPFRAME:

- 2 langsliggers in «C» (standaard GRUAU) in HLE staal, 2,5 mm dik
- Steunpoot voor opgeheven kiepbak, vastgemaakt op hulpframe
- Rubberen buffers vooraan op het hulpframe vastgemaakt met schroeven
- Wielkast achteraan in plastic
- Beschermingsrooster achterlichten

KIEPBAK OPEN LAADBAK VAN 3,20M:

-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
- Elektrische bediende, en verwarmde buitenspiegels

- Bodem van de kiepbak in gegalvaniseerd HLE-staal (hoge elasticiteitslimiet),
2,5 mm dik
- Zijschotten in HLE-staal
- Bescherming tegen corrosie gewaarborgd door behandeling met poederverf
- Grendelhandgreep type BTP ingebouwd in de holte van het zijschot
- Cabinebescherming

ELEKTROHYDRAULISCHE GROEP:

- Groep met elektrische pomp, driedelige vijzel, diameter 107 mm - 12 volt,
reservoir 7 liter, conform de norm
- Vermogen van de vijzel: 150% nuttig laadvermogen
- Hydraulische druk getarreerd voor 15% nuttig laadvermogen
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