Março/2015

A Citroën criou o primeiro serviço de assistência veicular do País: o Citroën Assistance. O cliente que tiver uma pane em seu veículo poderá
acionar o Citroën Assistance através de telefone gratuito e ser atendido por uma unidade móvel, formada por técnicos da própria Citroën.
Todos os recursos e serviços das equipes volantes estão mobilizados para atender o cliente durante 24 horas por dia, 7 dias por semana,
em qualquer localidade do Brasil.

Motor
Denominação
Número de cilindros
Número de válvulas
Cilindrada
Potência máxima cv (kw)/rpm
Torque máximo kgfm (Nm)/rpm
Aspiração
Nível de ruído
Dispositivo Antipoluição
Conversor catalítico
Transmissão
Tração
Câmbio
Direção
Sistema
Suspensão
Dianteira
Traseira
Freios
Dianteiros
Traseiros
Sistema Elétrico
Bateria
Alternador
Rodas
Pneus
Aros

O melhor da Citroën está ainda mais perto. A Citroën oferece exclusividade e atendimento personalizado com negociações e condições
especiais para iniciar, renovar ou completar sua frota. Mais informações na central de relacionamento ou na Rede de Concessionárias Citroën.

A Citroën possui uma ampla rede de concessionárias espalhada por todo o Brasil, que oferece alta tecnologia e equipes especializadas para
atender o cliente. Além de showroom de vendas de carros novos e usados, as concessionárias possuem oficinas e um grande estoque de
peças. Consulte o site e encontre a concessionária mais próxima.

SAC 0800 011 8088
JUMPER Minibus
Micro-ônibus c/ chassi médio
e teto baixo 14/14

2.3 hdi L6
4 em linha
16
2.287
127 (93)/3.600
32,63 (320)/1.800
Turbo alimentado com intercooler
85 dB(A)

JUMPER Vetrato
Furgão c/ chassi longo
e teto alto 14/14

REDE DE CONCESSIONÁRIAS

Hidráulico assistido com pinhão e cremalheira

Dianteira com juntas homocinéticas
Mecânico de 5 marchas

Pré-catalisador, catalisador (DOC) e filtro particulado (DPF)

JUMPER Furgão
Furgão c/ chassi longo
e teto alto 14/14

VENDAS ESPECIAIS
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JUMPER Furgão
Furgão c/ chassi curto
e teto baixo 14/14

205/70 R15
6”x 15” H2 – aço estampado

Discos ventilados
Discos sólidos
95,0 Ah
150 A (14 V)/com ar-condicionado 180 A (14 V)

JUMPER Minibus
Micro-ônibus c/ chassi longo
e teto alto 14/14

O

JUMPER Minibus
Micro-ônibus c/ chassi médio
e teto baixo 14/14

JUMPER Minibus
Micro-ônibus c/ chassi longo
e teto alto 14/14

205/70 R15
6”x 15” H2 – aço estampado

JUMPER Vetrato
Furgão c/ chassi longo
e teto alto 14/14
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205/75 R16
6J” x 16” H2 – aço estampado
JUMPER Furgão
Furgão c/ chassi longo
e teto alto 14/14
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CITROËN JUMPER
205/75 R16
6J” x 16” H2 – aço estampado

MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores, geometria
triangular, barra estabilizadora e amortecedores telescópicos hidráulicos
Eixo rígido tubular com molas longitudinais e amortecedores telescópicos hidráulicos com fixação elástica na carroceria

JUMPER Furgão
Furgão c/ chassi curto
e teto baixo 14/14

A Citroën conta com um Centro Nacional de Distribuição de Peças. Com uma superfície de estocagem de 25.000 m2, o centro possui
mais de 36.000 referências disponíveis com distribuição diária em todo o território nacional. Tudo isso contribui para um altíssimo índice
de atendimento e disponibilidade imediata de peças.

Air bag
Alça de segurança dianteira no lado do passageiro
Alça de segurança no teto para o banco central dianteiro
Apoios de cabeça nos bancos dianteiros
Ar-condicionado
Ar-condicionado com duto central
Ar quente
Banco do motorista com regulagem de altura
Bancos revestidos de tecido e vinil
Barras de proteção laterais nas portas dianteiras
Brake light
Chave de ignição transcodificada (transponder)
Cintos de segurança motorista e passageiro
de 3 pontos c/ regulagem de altura
Conta-giros
Direção com regulagem de altura
Direção hidráulica
Desembaçador do vidro traseiro
Faróis de neblina
Freios ABS
Ganchos para amarração no compartimento de carga
Hodômetro (total e parcial)
Hodômetro total/parcial
Indicador da presença de água no
filtro separador de combustível
Indicador de manutenção do veículo
Indicador de temperatura da água
Lanterna traseira de neblina integrada
Luz de cortesia no compartimento de carga
Luzes de leitura dianteiras
Luzes de seta laterais
Painel de proteção contra deslocamento de carga
p/ cabine do condutor
Para-brisa dégradé
Para-sol motorista e passageiro c/ porta-cartões
Porta lateral corrediça
Porta-luvas com fechadura
Porta-luvas com tampa e chave
Portas traseiras do compartimento de carga
com abertura de 2700
Predisposição para equipamento de som (sem alto-falante)
Predisposição para rádio (2 alto-falantes e antena)
Relógio digital
Retrovisores com regulagem externa manual
Tacógrafo digital
Retrovisor elétrico + vidro elétrico + trava elétrica (sem Plip)
Ventilação forçada com 4 velocidades
Vidros climatizados verdes
Janela lateral corrediça
Volante com regulagem de altura

Equipamentos

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

As especificações técnicas e a disponibilidade das cores por versão dos veículos podem ser alteradas sem prévio aviso. Fotos meramente ilustrativas. Alguns
equipamentos e acessórios apresentados são ilustrativos e opcionais. As cores reproduzidas podem apresentar variações em relação às cores reais do veículo.

CITROËN ASSISTANCE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

www.citroen.com.br

Toda a tecnologia Citroën aplicada
na categoria utilitário. O Citroën Jumper
Minibus combina economia e conforto
para a satisfação de condutor e passageiros.
Com dimensões generosas, transporta
até 15 pessoas, e seu ar-condicionado
com 10 saídas refrigera o espaço interno de
maneira uniforme. Como um veículo completo,
vem equipado com direção hidráulica, relógio
digital, bancos traseiros individuais com
encosto elevado, prancheta dobrável,
luzes de leitura, acendedor de cigarros,
faróis com regulagem elétrica de altura
e tacógrafo eletrônico.

5.599
1.998
2.450
2.390
3.700
147
1.265
1.769
550
1.562
1.760
595
180/270 (opcional)
3.360
1.808
1.881

2.850 mm
4.749 mm

3.700 mm
5.599 mm

3
1.970
3.500
1.850
2.120

Citroën Jumper Vetrato

150
Diesel S50 ou S10
80
12
1.520
5.599
1.998
2.450
2.390
3.700
147
1.265
1.769
550
1.562
1.760
595
270
3.360
1.808
1.881

3.700 mm
5.599 mm

Opção sem air bag
Opção com air bag
Pesos (kg)
Peso vazio em ordem de marcha
Peso bruto total
Peso máximo admitido por eixo anterior
Peso máximo admitido por eixo posterior
Desempenho
Velocidade máxima (km/h)
Combustível
Tipo
Tanque (litros)
Dimensões
Comprimento (mm)
Largura sem espelhos (mm)
Altura medida a partir do solo c/ veículo vazio (mm)
Altura livre do solo c/ veículo carregado (mm)
Entre eixos (mm)

JUMPER Minibus Médio
JUMPER Minibus Longo
Micro-ônibus c/ chassi médio e teto baixo Micro-ônibus c/ chassi longo e teto alto
14+1
13+1

14+1
14+1

2.150
3.300
1.650
1.750

2.360
3.500
1.850
2.120

156

150

Diesel S50 ou S10
80

Diesel S50 ou S10
80

5.099
1.998
2.150
135
3.200

5.599
1.998
2.450
170
3.700

Citroën Jumper Minibus Médio

Citroën Jumper Minibus Longo
Opção sem air bag

3.200 mm
5.099 mm

3.700 mm
5.599 mm

Opção com air bag

1.998 mm

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Número de Lugares

2.450 mm

Diesel S50 ou S10
80

1.998 mm

150

12
1.520

Citroën Jumper Furgão Longo

2.450 mm

Citroën Jumper Furgão Curto

1.998 mm

1.960
3.500
1.850
2.120

JUMPER Vetrato
Furgão c/ chassi longo e teto alto

1.998 mm

3

Número de Lugares
Lugares
Pesos (kg)
Peso vazio em ordem de marcha
Peso bruto total
Peso máximo admitido por eixo anterior
Peso máximo admitido por eixo posterior
Desempenho
Velocidade máxima (km/h)
Combustível
Tipo
Tanque (litros)
Capacidade do Compartimento de Carga
Capacidade volumétrica (m3)
Capacidade de carga útil (kg)
Dimensões Externas
Comprimento (mm)
Largura da carroceria (mm)
Altura medida a partir do solo c/ veículo vazio (mm)
Altura medida a partir do solo c/ veículo carregado (mm)
Entre eixos (mm)
Altura livre do solo c/ veículo carregado (mm)
Porta lateral deslizante - Largura (mm)
Porta lateral deslizante - Altura (mm)
Porta lateral deslizante - Altura do piso
ao vão de carga (mm)
Portas traseiras - Largura (mm)
Portas traseiras - Altura (mm)
Portas traseiras - Altura do piso ao vão de carga (mm)
Ângulo máximo de abertura das portas traseiras (graus)
Dimensões do Compartimento de Carga
Comprimento (mm)
Largura entre caixa e roda (mm)
Altura (mm)

Citroën Jumper Minibus

1.998 mm

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

JUMPER Furgão Curto JUMPER Furgão Longo
Furgão c/ chassi curto Furgão c/ chassi longo
e teto baixo
e teto alto

Citroën Jumper Vetrato

1.998 mm

Citroën Jumper Furgão Curto

Número de Lugares
Lugares
3
Pesos (kg)
Peso vazio em ordem de marcha
1.760
Peso bruto total
3.300
Peso máximo admitido por eixo anterior
1.650
Peso máximo admitido por eixo posterior
1.750
Desempenho
Velocidade máxima (km/h)
156
Combustível
Tipo
Diesel S50 ou S10
Tanque (litros)
80
Capacidade do Compartimento de Carga
Capacidade volumétrica (m3)
7,5
Capacidade de carga útil (kg)
1.520
Dimensões Externas
Comprimento (mm)
4.749
Largura da carroceria (mm)
1.998
Altura medida a partir do solo c/ veículo vazio (mm)
2.150
Altura medida a partir do solo c/ veículo carregado (mm)
2.070
Entre eixos (mm)
2.850
Altura livre do solo c/ veículo carregado (mm)
140
Porta lateral deslizante - Largura (mm)
1.090
Porta lateral deslizante - Altura (mm)
1.449
Porta lateral deslizante - Altura do piso
530
ao vão de carga (mm)
Portas traseiras - Largura (mm)
1.562
Portas traseiras - Altura (mm)
1.441
Portas traseiras - Altura do piso ao vão de carga (mm)
570
Ângulo máximo de abertura das portas traseiras (graus)
180
Dimensões do Compartimento de Carga
Comprimento (mm)
2.510
Largura entre caixa e roda (mm)
1.808
Altura (mm)
1.562

O Jumper Vetrato 35 LH vem equipado, como
o restante da linha Jumper, com um moderno
motor 2.3 hdi L6 turbo alimentado, e é oferecido
na versão com teto alto e distância entre eixos
de 3.700 mm. Como principal diferencial, esse
modelo apresenta um grande compartimento de
carga envidraçado com capacidade volumétrica
de 12 m3, e, graças a esse espaço generoso, essa
versão é muito utilizada para transformações, por
meio de empresas especializadas, em configurações
diversas, como transporte executivo, transporte
escolar, ambulância UTI, ambulância de simples
remoção, veículos de base comunitária, veículos de
prestadores de serviços, etc.

TECNOLOGIA E CONFORTO.

2.450 mm

Grande capacidade de carga e o melhor
custo-benefício, assim é o Citroën Jumper Furgão.
Um Veículo Urbano de Carga para quem pensa
grande. Equipado com um moderno motor
2.3 hdi L6 de 127 cv de potência e 32 kgfm
de torque, possui baixo consumo e menor
custo de manutenção. A porta lateral corrediça
confere ao veículo uma grande versatilidade
de carga e descarga.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CITROËN JUMPER MINIBUS.

TECNOLOGIA E CONFORTO.

2.150 mm

A linha Citroën Jumper
ficou ainda melhor.
O novo motor, 2.3 hdi
L6, tem maior torque
e agilidade para o
transporte. E tem menor
emissão de poluentes,
atendendo à nova
legislação (fase 6) do
Proconve.
Ou seja, o Citroën
Jumper, que já era
perfeito para o seu
negócio, ficou ainda
mais ágil e respeita
ainda mais o meio
ambiente. É ou não é
um ótimo negócio?

CITROËN JUMPER VETRATO.

2.150 mm

CITROËN JUMPER FURGÃO.
SUA EMPRESA SOBRE RODAS.

