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Características Técnicas

Furgão 2.3 HDi 35LH

Motor
Motor
Número de Cilindros, Válvulas e Cilindrada
Alimentação
Potência máxima
Torque máximo
Conversor catalitico

Transmissão
Câmbio
Tração

Direção
Sistema de direção

Suspensão
Suspensão dianteira
Suspensão traseira

Freios
Sistema dianteiro e traseiro
Auxílio à frenagem

Pneus e rodas
Medidas dos pneus
Rodas
Estepe

205/75 R16
Roda de aço 6" x 16" H3

Combustível
Combustíveis aceitos
Tanque

Sistema Elétrico
Bateria
Alternador

Características Físicas

Furgão 2.3 HDi 35LH

Dimensões
Descrição do veículo
Comprimento e Entre-eixos
Largura sem espelhos
Altura medida a partir do solo com veículo vazio
Porta lateral deslizante: Largura e Altura do vão de carga
Porta lateral deslizante: Altura do piso ao vão de carga
Portas Traseiras: Largura e Altura do vão de carga
Portas Traseiras: Altura do piso ao vão de carga
Ângulo máximo de abertura das portas traseiras

Furgão Chassi longo, teto alto
5599 mm e 3700 mm
1998 mm
2450 mm
1265 mm e 1769 mm
550 mm
1562 mm e 1760 mm
595 mm
180° ou 270°

Pesos
Peso vazio em ordem de marcha
Capacidade de carga
Peso bruto total
Peso máximo admitido por eixo anterior
Peso máximo admitido por eixo posterior
Carga máxima rebocável

1960 kg
1540 kg
3500 kg
1850 kg
2120 kg
400 kg

Dimensões e capacidade do Compartimento de Carga
Comprimento e Altura
Largura e Largura entre caixa de roda traseira
Capacidade volumétrica
Capacidade de carga útil
Porta lateral corrediça: Largura e Altura
Portas traseiras: Largura e Altura

3360 mm - 1881 mm
1370 e 1808 mm
12 m3
1520 kg
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Lugares
2

Número de passageiros

'

Minibus 33M

Furgão 35 LH

Todos os modelos
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Equipamentos

Furgão 2.3 HDi 35LH

Segurança
Airbag duplo
Alça de segurança dianteira no lado passageiro
Alça de segurança no teto para o banco central dianteiro
Bancos dianteiros com barra de reforço anti-mergulho em caso de choque
Barra de proteção nas portas dianteiras em caso de choque na lateral
Brake light traseiro (treceira luz de freio)
Chave de ignição transcodificada (com transponder)
Cinto de segurança central sub abdominal (se passageiro na posição central no assento dianteiro)
Cintos de segurança motorista e passageiro (a direita) de 3 pontos com regulagem de altura
Farois halogenos com regulagem elétrica de altura de facho
Ganchos para amarração no compartimento de carga
Lanterna de neblina
Retrovisor interno com posição antiofuscamento
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Conforto
Alavanca de cambio elevada
Ar condicionado para cabine
Ar condicionado duplo reforçado
Ar quente com ventilação
Janela corrediça lateral
Luz de cortesia dianteira com temporizador
Luz de cortesia no compartimento de carga
Pack eletrico 1
Vidros dianteiros elétricos
Trava elétrica
Painel de divisão entre a cabine e o compartimento de carga
Porta lateral deslizante do lado direito
Porta-copos no painel
Porta-garrafas e porta-objetos na porta do motorista
Porta-luvas com tampa
Portas traseiras do compartimento de carga com abertura de 270º
Portas traseiras do compartimento de carga com vidros
Prancheta dobrável sob o painel
Tomada 12V
Volante com regulagem de altura
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Sistema áudio e indicadores
Conta-giros
Hodometro (total e parcial)
Indicador da presença de água no filtro separador de combustivel
Indicador de manutenção do veículo
Indicador de temperatura da água
Tacografo digital
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Bancos e revestimentos
Apoios de cabeça nos bancos dianteiros
Banco do motorista com regulagem em inclinação e distância e altura
Banco traseiros indviduais
Bancos de tecido Kipilli
Bancos dianteiros 1 + 2, individual p/ o motorista
Bancos dianteiros individuais (2 bancos)

S
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Estilo
Acabamento
Frisos laterais de proteção da carroceria na cor preta
Para choques dianteiros e traseiros na cor preta
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Cor
Blanc Banquise (pintura Sólida)
Gris Scandium (pintura Metálica)
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