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Citroën Jumpy

ATKLĀJIET JUMPY

Jaunās paaudzes Citroën Jumpy modeļiem ir optimizēta arhitektūra, lai padarīto šo automašīnu vēl ērtāku, patīkamāku un drošāku. Jaunais Jumpy

ir aprīkots ar jaunākajām vadītāja atbalsta tehnoloģijām un dzinējiem, kas sniegs neierobežotas iespējas jums un jūsu uzņēmumam. Pieejami 3

dažādi garumi ar:

Sānu durvīm ar brīvroku atvēršanu kā papildopciju

Kravnesību līdz pat 1400 kg

Lietderīgā kravas nodalījuma tilpumu līdz pat 6,6 m3

Lietderīgo garumu līdz pat 4 m

1,25 m platumu starp riteņu arkām

 

DIZAINS UN IZMĒRI
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PRAKTISKĀ ARHITEKTŪRA

Citroën Jumpy efektīvo, funkcionālo, praktisko un ergonomisko arhitektūru ir iespējams pielāgot visām jūsu vajadzībām. Īpaši izturīgā jaunās

paaudzes modulārā platforma ir balstīta uz C4 SpaceTourer un SpaceTourer modeļiem.

Jaunā Jumpy maksimālā kravnesība ir 1400 kg, tilpums 6,6 m3, maksimālais lietderīgais garums ir 4 metri, kā arī šī automašīna spēj vilkt 2,5 tonnas

smagu piekabi.  Modulārais dizains ļauj piedāvāt modeļus ar divām dažādām riteņu bāzēm (2,92 m un 3,27 m), kā arī divām pārkarēm aizmugurē

(0,80 m un 1,15 m), kas ir apvienoti 3 dažādiem garumiem.

3 GARUMI UN DAUDZVEIDĪBA  1,90 METRI AUGSTUMĀ: VIEGLĀK IEBRAUKT
STĀVVIETĀS

smalkumu.

ĪPAŠI KOMFORTABLAIS HEČBEKS: JAUNA PERSPEKTĪVA, KAS PIEEJAMA VISIEM

Jaunais C4 Cactus automašīnu komforta ziņā sniedz jaunas perspektīvas. Izmantojot visas Citroën Advanced Comfort® programmas daļu sniegtās

priekšrocības, jaunais C4 Cactus ir pirmais modelis Eiropā, kurā ietverti tehnoloģiskie sasniegumi moderna un visaptveroša komforta sasniegšanai.

Tas lepojas ar lielisku braukšanas komfortu, kuru radīt palīdzējusi Eiropā pirmo reizi ieviestā  suspension with Progressive Hydraulic

Cushions™ (PHC)  (uzkare ar progresīviem hidrauliskiem amortizatoriem) sistēma, kas kompensē ceļa nepilnības un liek pasažieriem justies tā, it kā

viņi ceļotu ar burvju paklāju. Tā ir arī pasaulē pirmā automašīna ar paaugstināta komforta sēdekļiem, kas nodrošina augstākā līmeņa pieeju un stājas

komfortu.

Jaunais C4 Cactus ietver arī skaņas izolāciju, kas pārsniedz iepriekšējo paaudžu modeļu sniegumu. Pasažieri var ceļot bez bažām un relaksēties, jo

par viņiem rūpējas 12 autovadītāja palīdzības sistēmas un 3 savienojumu tehnoloģijas. Arī automašīnas augstas darbības un efektīvie dzinēji palīdz

vadīšanas laikā atbrīvoties no bažām un justies labi.

Attiecas 5 g. vai 150 000 km garantija. Ja nepieciešams, ir iespējams iegādāties papildu garantiju.

Cenrādis

   Modelis Transmisija Jauda
(kW / zs) Degviela Vidēja

patēriņš CO2 Cena Cena ar atlaidi
EUR iekļ.PVN 21%

Ikmēneša
maksa

60 mēneši/15%

pirmā iemaksa

PureTech 110 Feel M 81 / 110 B 4.6 106 17 400 16 000 177

BlueHDi 100 Feel M 75 / 100 D 3.7 98 18 400 17 000 188

PureTech 110 Shine M 81 / 110 B 4.6 106 19 200 17 800 197

BlueHDi 100 Shine M 75 / 100 D 3.7 98 20 300 18 900 209



 
Citroën Jumpy ir pieejams trīs garumos. Papildus diviem

ierastajiem garumiem L2 (4,95 m) un L3 (5,30 m), jaunais Jumpy

furgons ir pieejams arī 4,60 metrus garā versijā, kas ir īpaši

kompakta un praktiska.

Līdzīgi kā ar L2 un L3 versijām, arī L1 Jumpy versija spēj pārvadāt

kravu ar svaru līdz pat 1400 kg.

 Visiem dzīves gadījumiem! Pateicoties tam, ka jaunā Citroën

Jumpy augstums ir tikai 1,90 m L1 un L2 versijās (L3 versijas

augstums ir 1,94 m), tas spēj ērti un vienkārši iekļūt visās

stāvvietās, kas parasti ir grūti pieejamas kravas furgoniem.

Vairs nav vajadzības apstāties neatļautās vietās un riskēt saņemt

sodu, jo tagad varat mierīgi iebraukt arī jūsu klientu pazemes

stāvvietās vai tirdzniecības centru stāvvietās.

  

MODULARITĀTE UN KOMFORTS

SPĒJ PAVEIKT VISU

 

 
Ja nepieciešama vienkāršāka automašīna aprīkojuma un cilvēku

pārvadāšanai pa visa veida ceļiem:

3 sēdvietas priekšā un Moduwork

Paaugstināta piekare (+20mm), dzinēja aizsargs

automašīnas apakšdaļā un saķeres kontroles funkcija

Papildu ērtībai kravnesība ir paaugstināta līdz 1400 kg

Dubļiem un sniegam paredzētas riepas

 Ja jums ir nepieciešama automašīna tiem, kas dodas ilgos

braucienos vai veic daudzas pi egādes pilsētā:

Akustikas un siltuma izolācijas uzlabojumi, Citroën

Connect Nav sistēma uz 7 collu skārienekrāna

paaugstinātam komfortam

Parkošanās atbalsts 180° iekļauj sensorus aizmugurē,

priekšā un sānos, kā arī nolokāmus sānu spoguļus

vienkāršākai manevru veikšanai

Aklo punktu monitoringa, joslas pamešanas un

autovadītāja uzmanības kontroles sistēmas novērš

negadījumu riskus

Ceļazīmju atpazīšana, viedie lukturi un miglas lukturi

atvieglos braukšanu ikdienā
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MODUWORK

Jumpy ir pieejams gan ar vienu gan vairāku rindu sēdekļu versiju. Tas var uzņemt līdz 9 pasažieriem. Tomēr, ja nepieciešams, var priekšējā pasažiera

sēdekli nolocīt, kas ļauj pat mazākā Jumpy transportēt līdz pat 4 metru garus priekšmetus. Šai versijai, šim nolūkam šķērssienā ir atsevišķa lūka.

Garas virsbūves Jumpy aizmugurējas iekraušanas durvis atveras līdz 250 grādiem, viens no jauninājumiem minivenu segmentā ir iespēja atvērt sānu

bīdāmās durvis brīvroku režīmā. Lai to panāktu, ir pietiekami ar vienkāršu kājas kustību zem aizmugures bampera. Kā arī autovadītājs no savas vietas

var bīdāmās durvis aizvērt- atvērt.

 

KOMFORTS



KOMFORTS

BRAUKŠANAS KOMFORTS: JAUNĀS PAAUDZES ERGONOMIKA

Citroën Jumpy priekšējie sēdekļi ir īpaši ergonomiski, bet pateicoties to augstumam liekas, ka ceļš pieder jums. Pateicoties iespējai regulēt

sēdekļu augstumu un kājām nepieciešamo vietu braukt pie stūres ir kļuvis vēl ērtāk. Pakāpiens atvieglo iekāpšanu. Stiklotā starpsiena* garantē

optimālu trokšņa un siltuma izolāciju pasažieriem un rada papildu komfortu vadītājam. Visām šīm funkcijām ir svarīga loma ikdienā.

BRAUKŠANAS KOMFORTS  DARBS KOMFORTĀ: MOBILAIS BIROJS

 
Neatkarīgi no braukšanas apstākļiem, Citroën Jumpy garantē

augstāko braukšanas komforta līmeni pateicoties lieliskajai

triecienu absorbcijai un automašīnas darbības klusumam.

Citroën Jumpy ir pastiprināta Pseudo MacPherson piekare

priekšpusē ar stieni aizsardzībai pret apgāšanos un trīsstūra veida

aizmugurējā piekare, kas spēj izturēt svaru līdz pat 1400 kg.

 Rokas aizņemtas? Nav problēmu: slīdošās sānu durvis ir iespējams

tās atvērt un aizvērt neizmantojot rokas, kas ir šajā segmenta

unikāla funkcija. Viena kājas kustība zem automašīnas

aizmugurējā bampera stūra un automašīna atslēgs centrālo

atslēgu un automātiski atvērs sānu durvis.

Šī pati kustība aizvērs durvis un aizslēgs automašīnu. Brīvroku

atvēršanas funkcijas mērķis ir maksimāli vienkāršot kravas

iekraušanu un izkraušanu tad, kad abas rokas i r aizņemtas.
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IDEĀLI PIEMĒROTS JŪSU PROFESIJAI

Citroën Jumpy būs ideāls partneris profesionāļiem, kas meklē rīkus, lai maksimāli vienkāršotu darbu ikdienā. Modernais un funkcionālais Citroën

Jumpy lieliski noderēs plašam profesionāļu klāstam. Neatkarīgi no tā, vai ikdienā nodarbojaties ar preču tirdzniecību vai piegādi, strādājat

būvniecības nozarē vai sniedzat pakalpojumus, vienmēr atradīsiet Jumpy modeli tieši jums!

LIETDERĪGAS TEHNOLOĢIJAS UN FUNKCIJAS

Citroën Jumpy modelis garantē mierīgu, vienkāršu un drošu braukšanu. Šis modelis ir aprīkots ar lietderīgām ikdienas funkcijām, piemēram,

automašīnas atvēršana un dzinēja aizdedze bez vajadzības izmantot atslēgu, kā arī atveramas sānu durvis.

MIGLAS LUKTURI PAGRIEZIENA FUNKCIJU  ĀTRUMU IEROBEŽOJOŠO ZĪMJU ATPAZĪŠANA



 
Jumpy aktīvi pārslēdzas no tālajām gaismām uz tuvajām gaismām,

ja tuvojas pretīmbraucošas automašīnas. Sistēma darbojas nakts

laikā pie ātruma, kas pārsniedz 25 km/h un izslēdzas pie ātruma

zem 15 km/h.

 Šī inovatīvā sistēma izmanto kameru, kas atrodas vējstikla

augšdaļā. Tā vienmēr nodrošina autovadītājam nepieciešamo

informāciju par atļauto braukšanas ātrumu. Brīdī, kad tiek

pamanīta ātrumu ierobežojoša zīme, autovadītājs var iestatīt

atļauto braukšanas ātrumu ar vienu pogas spiedienu.

 

VADĪTĀJA NOGURUMA BRĪDINĀJUMA SISTĒMA  AKTĪVĀ BRAUKŠANAS JOSLAS KONTROLES
SISTĒMA

 
Inovatīvā drošības sistēma seko līdzi autovadītāja stāvoklim un

brīdina vadītāju tad, ja tiek šķērsotas vairākas joslas, zūd stūres

satvēriena spēks u.tml.

 Autovadītājs tiek brīdināts, ja automašīna šķērso braukšanas joslas

bez ieslēgta pagrieziena signāla. Sistēma atpazīst ceļa joslas

sadalošās līnijas (pārtrauktas un nepārtrauktas) un informē

vadītāju ar skaņas un vizuālajiem signāliem, ja tās tiek šķērsotas.

 

HEAD-UP DISPLAY  ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE
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Šī funkcija ļauj jums saglabāt uzmanību uz ceļa, bet jūsu

redzeslokā, uz caurspīdīga ekrāna, tiek parādīta svarīgākā

informācija (esošais un ieteiktais braukšanas ātrums, kruīza

kontrole/ātruma ierobežotājs, navigācijas norādījumi un

informācija par avārijas riskiem). Iepriekš tirgū nebijusi

automašīnas specifikācija šajā segmentā!

 Adaptīvā ātruma ierobežošanas sistēma ļauj pielāgot automašīnas

ātrumu priekšā braucošās automašīnas ātrumam. Automātiskā

kontroles sistēma spēj samazināt ātrumu par 20 km/h.

 

SADURSMES BRĪDINĀJUMA SISTĒMA  AKLO PUNKTU MONITORINGA SISTĒMA 

 
Šīs sistēmas mērķis ir samazināt vai novērst traumas bremzējot

autovadītāja vietā un izmantojot daudzfunkcionālu kameru, kas

atrodas vējstikla augšdaļā sekojošās situācijās:

Pie ātruma 0-30 km/h sistēma izvairās no sadursmes ar kustīgiem

vai fiksētiem šķēršļiem vai gājējiem.

Pie ātruma virs 30 km/h sistēma samazina ātrumu pirms

sadursmes.

 Aklo punktu monitoringa sistēma ar oranžas diodes palīdzību

spogul ī informē jūs par to, ka jūsu aklajā punktā atrodas

automašīna. Četri sensori ir izvietoti uz priekšējā un aizmugurējā

bampera, bet sistēma darbojas ātruma diapazonā no 12 km/h līdz

140 km/h.

  



DZINĒJI

VEIKTSPĒJA UN EKO-EFEKTIVITĀTE

Citroën Jumpy ir aprīkots ar 95 līdz 180 zirgspēku dzinējiem ar BlueHDi tehnoloģijām. Jaunās paaudzes dīzeļdegvielas dzinēji Euro 6 BlueHDi

piedāvā savā klasē un segmentā labāko degvielas patēriņu un CO2 emisiju apjomu (BlueHDi 115 S & S BVM6: 5,1 l / 100 km un 133 g CO2 / km) un

samazinātas izmantošanas izmaksas.

  

Cenrādis

   Modelis Transmisija Jauda
(kW / zs) Degviela Vidēja

patēriņš CO2 Cena Cena ar atlaidi
EUR iekļ.PVN 21%

Ikmēneša
maksa

60 mēneši/15%

pirmā iemaksa

BlueHDi 100 L1 M 75 / 100 D 4.9 130 19 900 17 900 198

BlueHDi 100 Club L2 M 75 / 100 D 5.0 131 22 500 20 000 221

BlueHDi 120 Club L2 M 88 / 120 D 5.4 142 24 000 21 500 238

BlueHDi 120 L2 3+3 M 88 / 120 D 5.4 142 27 500 25 000 277

BlueHDi 150 Club L2 M 110 / 150 D 5.2 137 25 900 23 400 259

BlueHDi 120 AT Club L2 A 93 / 127 D 5.4 144 25 900 23 400 259

BlueHDi 180 AT8 Club L2 A 130 / 177 D 5.3 144 27 900 25 400 281

BlueHDi 100 Club L3 M 75 / 100 D 5.0 131 23 000 20 500 227
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BlueHDi 120 Club L3 M 90 / 122 D 5.4 143 25 300 22 300 247

BlueHDi 120 Club L3 3+3 M 90 / 122 D 5.4 143 28 300 25 300 280

BlueHDi 150 Club L3 M 110 / 150 D 5.3 143 26 500 23 500 260

BlueHDi 150 Club L3 3+3 M 110 / 150 D 5.3 143 29 300 26 300 291

BlueHDi 120 AT Club L3 A 93 / 127 D 5.5 144 26 500 23 500 260

BlueHDi 180 AT8 Club L3 A 130 / 177 D 5.3 146 28 500 25 500 282

BlueHDi 180 AT8 Club L3 3+3 A 130 / 177 D 5.3 146 31 500 28 500 316

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. Veho Eesti AS patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma
sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdod bez iepriekšēja brīdinājuma.
Cenas norādītas ar PVN. 

Transportlīdzekļa tehniskie idati, degvielas patēriņš un CO2 var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa aprīkojuma līmeņa 

Jauna Citroën iegāde ar auto līzinga operatīvā līzinga veidu, ikmēneša maksājums: 139,62 €, procentu likme gadā: 2,36% saskaņā ar sekojošiem
izlases nosacījumiem: kopējā maksājamā summa: 11 900 € ar PVN, depozīts 1190 €, atlikusī vērtība 25%, gada proce

Aprīkojums
Standarta aprīkojums Standard Club

ABS bremzes

ESP elektroniskā stabilitātes kontrole

Imobilaizers

Vadītāja un pasažiera drošības spilvens

Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs

Elektriski vadāmi priekšējie logi

Webasto papildu apsilde (apsilde braucot, bez taimera)

Manuāli regulējami ārējie atpakaļskata spoguļi

Radio-gatavībā, 2 skandas, antena

Centralizētā aizslēgšana ar atslēgu

Salona un kravas nodalījuma aizslēgšana no salona.

50/50 aizmugures durvis bez logiem

Labās puses bīdāmās sānu durvis bez loga

Aizvērta kravas nodalījuma starpsiena bez loga

Automātiskie dienas gaitas lukturi



12V kontakligzda

Stūres augstuma un attāluma regulēšana

1+1 priekšējās sēdvietas

Pirotehniskie drošības jostas spriegotāji

Galvas balstu regulēšana

Priekšējās durvīs esošie pudeļu turētāji

215/65R16C riepas, plastmasas dekoratīvie diski

Melns auduma salons, TPO plastmasas grīdas pārklājs  

Standarta izmēra rezerves ritenis

Bezmaksas Citroën palīdzības pakalpojumi, derīgi garantijas laikā

Club Standard Club

Atermisks vējstikls  

Pusādas/pelēka auduma salona  

Dekoratīvie diski  

Apsildāmi elektriski vadāmi ārējie atpakaļskata spoguļi un elektriski vadāmi priekšējie logi  

Gaisa kondicionētājs  

RD6 radio, 4 skandas 2 x 12V kontakligzda, Bluetooth, USB  

Lietus sensors  

1+2 priekšējās sēdvietas, vadītāja sēdvietas elkoņbalsta, augstuma un jostas vietas regulēšana  

 Standarta aprīkojums

Papildus aprīkojums
Rūpnīcas papildus aprīkojums Standard Club

Iebūvēta signalizācija, 2 tālvadības pultis, papildu bloķēšana 300 300

Apsildāma vadītāja un pasažiera sēdvieta, sānu drošības spilveni 320 320

Sānu drošības spilveni  130

1+1 priekšējās sēdvietas, vadītāja sēdvietas atzveltnes un augstuma regulēšana  0

1+2 "Moduwork" sēdvietas, iekraušana caur starpsienu 500 360

Gaisa kondicionētājs 1100

Kravas nodalījuma starpsiena ar logu  80

www.mile-auto.lv



Kravas nodalījuma starpsiena ar logu, izolēta  180

Automātiskā klimata kontrole  320

Comfort Pack 1450  

Gaisa kondicionētājs +  

RD3 radio +  

RD3 radio 550  

Melns auduma salons, TPO plastmasas grīdas pārklājs 100

17 collu tērauda riteņi ar dekoratīvajiem diskiem, 215/60R17C M+S riepas  320

17 collu alumīnija riteņi, 215/55 60R17C  390

17 collu tērauda riteņi, saķeres pārvaldīšana, 215/60R17C M+S riepas  490

17 collu alumīnija riteņi, saķeres pārvaldīšana, 215/60R17C M+S riepas  780

Aizmugurējās durvis ar logiem, apsildāmas, stikla tīrītāji 220 220

Manuāli vadāmas durvis kreisajā pusē 470 470

Bagāžas nodalījums ar logu, apsildāms, stikla tīrītājs 140 140

HANDS FREE Pack iekļauts  770

Atslēgšana un iedarbināšana bez atslēgas  +

Elektriski vadāmās sānu durvis  +

Brīvroku režīmā elektriski vadāmās sānu durvis  +

Krāsoti/hroma durvju rokturi  +

2 centralizētās aizslēgšanas tālvadības pultis  +

Lietus sensors, automātiski iedarbināmi priekšējie lukturi, aptumšojams iekšējais atpakaļskata spogulis  +

Miglas lukturi  +

Elektriski vadāmas durvis kreisajā pusē (ja pasūtīts WZ06)  1500

Atslēgšana un iedarbināšana bez atslēgas  500

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie aizmugurējie sensori 270 270

Atpakaļskata kamera - displejs spogulī, automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie aizmugurējie sensori 630 630

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie priekšējie un aizmugurējie sensori, aklo zonu uzraudzīšana, elektriski
nolokāmi ār 990  

Melna Noir oniksa vai sarkana Rouge Ardent krāsa 300 300

Metāliska krāsa 450 450

Tonēti logi kreisajā un labajā pusē, 2. rindā, tonēti aizmugurējie logi  220

Tonēti logi kreisajā un labajā pusē, 2. rindā  140

Sānu logi 2. un 3. rindā, aizmugurējās durvis ar logiem  450

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie priekšējie un aizmugurējie sensori, aklo zonu uzraudzīšana, elektriski
nolokāmi ār  990

Atpakaļskata kamera  1400

7 collu skārienekrāns, spoguļa skata ekrāns  +



Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie priekšējie un aizmugurējie sensori, aklo zonu uzraudzīšana, elektriski
nolokāmi ār

 +

ACTIVE Pack iekļauts  1200

7 collu skārienekrāns, Mirror Screen tehnoloģija, Bluetooth  +

Adaptīva kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs  +

Lietus sensors, automātiski iedarbināmi priekšējie lukturi, aptumšojams iekšējais atpakaļskata spogulis  +

Palīdzība ārkārtas bremzēšanā, brīdinājums par sadursmi, automātiskais apgaismojums  +

AFIL Pack iekļauts  1000

Joslu šķērsošanas brīdinājuma sistēma  +

Lietus sensors, aptumšojams iekšējais atpakaļskata spogulis  +

Smartbeam - automātisku tālo gaismu funkcija  +

Miglas lukturi  +

Biksenona gaismas, virsbūves krāsas buferi, aizsargsloksnes, miglas lukturi, LED dienas gaitas lukturi  1200

Miglas lukturi  150

Priekšējo lukturu apskalošana  230

Virsbūves krāsas buferi, apdare, miglas lukturi, LED dienas gaitas lukturi (nav pieejams ar X9P0 krāsu)  590

Webasto papildu apsilde un tālvadības pulti  450

Radio, 7 collu skārienekrāns, vadības ierīces uz stūres, Mirror Screen funkcija, Bluetooth, USB  320

3D navigācija, 7 collu skārienekrāns, spoguļa skata ekrāns, Bluetooth  770

Latvijā uzstādītais papildus aprīkojums Standard Club

Reģistrācija CSDD + LE drošības komplekts + tekstila paklājiņi 300 300

Signalizācija 300 300

16" Vieglmetāla riteņi Vivace 600 600

Lameļu riepas 215/65 R16C Continental Vanco Viking 600 600

Lameļu riepas 215/60 R17C Continental Vanco Viking 780 780

Riepas ar radzēm 215/65 R16C Continental 640 640

Riepas ar radzēm 215/60 R17C NOKIAN 960 960

Sakabes āķis, fiksēta stiprinājuma L1 + vadu komplekts 1608869380 690  

Sakabes āķis, fiksēta stiprinājuma L2 + vadu komplekts 1615100180  690

Jumta reliņi 2 apakš. šķērsstieņi, kravnesība 100 kg 230 230

Jumta reliņi 3 apakš. šķērsstieņi, kravnesība 100 kg 340 340

Lielie jumta reliņi 2160 mm x 1500 mm kravnesība 140 kg 1200 1200

Lielie jumta reliņi 2510 mm x 1500 mm kravnesība 170 kg  1300

Trepes stiprināšanai uz aizmugurējām durvīm, kravnesība 100 kg 220 220

Lielais salona gumijas dubļu paklājiņš 60 60

Priekšējo sēdekļu pārvalki 1+2 sēdekļi 150 150

Tekstila grīdas paklājiņš ar gumijas pamatni, priekšējais 65 65
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Dubļusargi priekšējie 50 50

Dubļusargi aizmugurējie 50 50

Preču nodalījuma grīdu un sienu finierēšana L1 500  

Preču nodalījuma grīdu un sienu finierēšana L2  550

 Standarta aprīkojums

Tehniskie dati

BlueHDi 100 BlueHDi
120 BlueHDi 150 BlueHDi 120

AT
BlueHDi 180

AT8

Motors

Veids BlueHDi 100
BlueHDi

120
BlueHDi 150

BlueHDi 120
AT

BlueHDi 180
AT8

Cilindru skaits R4

Darba tilpums, cm³ 1499 1997

Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min 74/100/3500 88 / 120 110/150/4000 90/127/3750 130/177/3750

Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min 270/1600  370/2000  400/2000

Transmisija M A

Dzenošā ass Priekša

Šasijas tips

Durvju skaits 4

Sēdvietu skaits 1+2

Kategorija N1

Veida apakšgrupa 4.6 m3 5,3 m3

Izmēri

Garums, mm 4609 4959

Platums, mm 1920

Augstums, mm 1910
1910-
1940

1940 1910

Garenbāze, mm 2925 3275

Min.apgriešanās rādiuss, m 12,4

Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums /
platums / augstums / tilpums 2162/1628/1397/4,6 2512/1628/1397/5,3

Masas

Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg 1585-1810
1608-
1726

1690-1810 1949 1732-1852

Pilna masa, kg 2610 2660 2730 3100 2760



Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez
bremzēm, kg 1800/750 2500/750 1800 2000/750

Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg 910-1025
934-
1052

920-1040 1150 908-1028

Degvielas tvertnes tilpums 70

Ekspluatācijas raksturlielumi

Maksimālais ātrums, km/h 145  170  

Degvielas patēriņš

Degvielas veids D

Ārpus pilsētas, l/100 km 4.7 4.9 4.8 5.1 5.0

Pilsētā, l/100km 5.4 6.1 5.8 6.1 5.9

Vidēais degvielas patēriņš, l/100km 4.9 5.4 5.2 5.4 5.3

Kombinēta CO2 emisija, g/km 130 142 137 144

Riepas un riteņi

Riepas izmēri 215/65R16C

Transportlīdzekļa tehniskie idati, degvielas patēriņš un CO2 var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa aprīkojuma līmeņa

Krāsu palete

Noir Perla Beige Nautilus Gris Artense

Rich Oak Orange Tourmaline Gris Platinium

Blanc Banquise Rouge Ardent

NB! Ņemiet vērā, ka visi attēli ir tikai ilustratīvi. Iezīmes, tai skaitā jumta krāsa, ārējie atpakaļskata spoguļi, jumta reliņi, dekoratīvie diski,
aizmugurējie logu utt. var atšķirties atkarībā no izvēlētās optimālās konfigurācijas.

Kontakti www.mile-auto.lv
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