STANDARDUTRUSTNING

- -

1 infällbara fjärrnycklar,
- --- 1 fast nyckel
1 USB-gränssnitt (iPod/iPhone/iPad- kompatibel),
multimediauttag
AUX-IN�-och elektriskt gränssnitt
-·
--·12 V-uttag och
4
mugghållare
i
instrumentbrädan
-4 högtalare:2 diskanter,
2 basar
�-4-sitssoffa, i 2:a sätesraden
Anslutningsgaranti, löptid 1 år, max. körsträcka
obegränsad Avgasnorm
Euro 6
Bakljus med förlängd le�ning (ledningslängd +1,5 m)
Bakre underkörningsskydd

-

-

-.

-

-- --

----

Batteri 520 A-(92 Ah)Bågytterbackspegel (registreringsbar från en
påbyggnadsbredd på 2 160- mm)
- positionsljus på taket
Bågytterbackspegel höger, konvex, med integrerad LED
blinkers
- och
- vidvinkelområde
Bågytterbackspegel vänster, konvex, med integrerad LED-blinkers
-- och vidvinkelområde
Centrallås med fjärrkontroll och innermanövrering

-�----·----

Dag�-_
Däck
205/75 R 16 C -113/111,
rullmotståndsoptimerat
----Elektrisk extravärmare för luft (1400 W)
Elektroniskt stabiliseringsprogram
-- - och ABS
Emblem för typ- och motorbeteckning
Fjädring/dämpning,
standard
-·Framhjulsdrift
Förarhyttens bakvägg
�-utan
- klädsel
Förarhyttsdörrar
Förberedelse för ett 3:e bromsljus, högmonterat
- Golvbeläggning i förarhytten av gummi
��logendubbelstrålkastare __
Handskfack
- belyst
- med låsbar
- lucka,
Indikator för spolarvätskenivå med större
spolarvätskebehållare (7 I)
Instrumentbräda
Instrumentinsats (km/h); mätare för hastighet,
total-/trippsträcka,
bränslenivå
och tid
- -Klimatanläggning
----- - "Climatic"
Komfortsäte höger, i 1:a sätesraden
Komfortsäte vänster, i 1 :a sätesraden
Krockkudde för förare
Ky�argall�r::_ olac�e�at, �ed en kro_n:,�ist
Ändbalk i smalt utförande med L = 1 149 mm och H = 225
mm, skruvad

-

--------- ---------

-- -- ----------

-----

----

-

Manuell
klimatanläggning
"Climatic" i förarhytten
- - Mobiltelefongränssnitt

-Motlutsassistent
-- -- - -

-

--

Motorstart-/stoppsystem
- med bromsenergiåtervinning
Multifunktionsdisplay "Plus"
Normaltak

-

Ofullständig N1- eller
- N2-registrering
Sätesklädsel i tyg, mönster "Austin"
Sätesvärme, vänster och höger, separat reglerbar, i 1:a
sätesraden
Sidomarkeringslampor
Omgivningsövervakningssystem "Front Assist" med City
nödbromsfunktion
Positionsljus på taket, fram
Radio "Composition Media" med 8" pekskärm och
röststyrning
Sidorutor fram och bak och bakruta i värmeskyddsglas (i
förekommande fall)
.Smutsfångare
--- fram
Skivbromsar
- - fram,
- 16" (diameter
-- 303 mm)
Sommardäck
Spolarmunstycken fram,
- uppvärmbara
Stålfälgar
6
1
/2J
x
16
Startspärr, elektronisk
Sverige
Stötfångare fram i grått med-lackerad panel
- i bilens färg
Strålkastarspolare Strålkastarspolare och indikator för spolarvätskenivå
Sverige
- extrapaket-som standard
Tillåten totalvikt 3 500 kg
Tire Mobility Set 12 V-kompressor och däcktätningsmedel
Trefasgenerator 180 A

-

--

--

--

-

-

-

-

Utförande som lätt nyttofordon med upp till 6 sittplatser
Vänsterstyrd
Varningsljud och -ljus vid icke isat! förarbälte
Vindruta av lamellglas och värmeskyddsglas
Vindrutetorkare med intervallfunktion
- -Ytterbackspeglar, elektriskt inställ- och uppvärmbara
Z34
Navkåpor

GARANTIER

Ny bil med garanti
3 års garanti (2 års Nybilsgaranti-03 och 1 års Tilläggsgaranti) utan milbegränsning
12 års rostskyddsgaranti
3 års lackgaranti
Mobilitetsgaranti med starthjälp,bärgning,hyrbil (Golf/Passat) eller fri övernattning på hotell för 2 personer.
1 års Maximil med stilleståndsersättning.Kan förlängas upp till 5 år.

Teknisk data:
Kväveoxider (NOx) (Bränsle -mg/kg
Il)
130,00 kWvid 3.600 1/min
Max effekt vid r/min

Bagagerums golv längd
bakom 1:a sätesraden
Bagagerums golv längd
bakom 2:a sätesraden
Bagagerums golv längd
bakom 3:e sätesraden
Bredd utan ytterbackspeglar

mm

-mm

Metankolväten (NMHC) Il

Fordonshöjd med öppen
baklucka
Fordonshöjd med öppen
motorhuv
Största last /
bagagerumsvolym
Takhöjd 1:a sätesraden

mm

Partiklar (PM) (Bränsle Il)

Takhöjd 2:a sätesraden

mm

Takhöjd 3:e sätesraden

mm

Vändcirkel

mm
mm

Max vridmoment vid r/min

410 Nm / 1500-2000 1/min

Metankolväten (NMHC) I

Partiklar (PM)) (Bränsle I)

1, 7700 mg/km

Avgascertifiering

EU6

Toppfart

161 km/h

Axelavstånd

3.640 mm

Cylindervolym

1.968 cm 3

Effekt

130,00 kW

mm

Max kultryck

120 kg

Höjd

-mm

Max taklast

-kg

Längd

-mm

2.100 kg

Blandad körning

7,511100km

C02 utsläpp blandad
körning
Landsvägskörning

195 g/km

Max tillåten
bakaxelbelastning
Max tillåten dragvikt bromsad
vid 12%
Max tillåten dragvikt bromsad
vid 8%
Max tillåten dragvikt
obromsad
Max tillåten
framaxelbelastn�ng
Max tillåten tågvikt

mm

mm

6,811100km

Stadskörning

Crafter 35 2.0 TDI EU6
SCR FWD BMT
Axelavstånd: 3.640
8,611100km

Antal cylindrar

4; in Reihe

Modell

Bränsle
Buller vid körning
(utvändigt)
Buller vid stillastående

71,00 dB(A)
74,40 dB(A)

Kväveoxider (NOx) (Bränsle 84,5 mg/km
I)

3.000 kg
- kg
750 kg
2.100 kg
6.000 kg

Tjänstevikt

2245 kg

Totalvikt

3.500 kg

