NYE
CITROËN BERLINGO VAN
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RØFF

ETTER BEHOV
Nye Berlingo Van kan konfigureres nøyaktig etter behov, og for fagfolk
som trenger bil til bruk i røffe omgivelser, for eksempel på
anleggsområder, kan Grip Controll og Hill Descent Assist gi optimalisert
trekkraft og fremkommelighet.
Det er en ytterst solid bil, med store hjul, kan ha økt bakkeklaring og
beskyttelsesplate under motor. Bilens nyttelast kan være opp til 1 tonn,
og i lasterommet har gulvet beskyttelse og kan ha ekstra belysning.
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SKAPT FOR

KJØRING PÅ VEIEN
Trenger du en varebil for kjøring over lange distanser eller
distribusjon i bytrafikk, er nye Berlingo Van skapt for deg.
Du kan få seter med korsryggregulering, skinntrukket
multifunksjonsratt og en rekke nye sikkerhetsløsninger for fører:
Surround Rear Vision (avansert 3D ryggekamera), elektrisk
parkeringsbrems, hastighetsregulator og Citroën Connect
Navigasjon på 8-tommers berøringsskjerm.
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M
2 LENGDER

Nye Citroën Berlingo Van finnes med to
karosserilengder: en standard M-versjon på
4,40 meter, og en lengre XL-versjon på hele 4,75
meter. Det er opp til deg å velge den versjonen som
passer best til din aktivitet og dine behov.

SKREDDERSYDD FOR
ALLE BEHOV

XL

M 4,40 m
XL 4,75 m
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EKSEPSJONELT
LASTEVOLUM

OVERLASTINDIKATOR

OPP TIL 1000 KG NYTTELAST
Nye Citroën Berlingo Van har et lastevolum på
3,30 m3 i versjon M, og på 3,90 m i versjon XL
(3,80 m3 og 4,40 m3 med Moduwork®-kupeen).
Avhengig av valgt modell er nyttelasten på mellom
600 kg til 1 tonn. Med sidehengslede dører som kan
åpnes 180 grader, eller topphengslet dør, og bredden
mellom bakhjulene kan bilen uten problemer frakte to
europaller. Bilen kan utstyres med en overlastindikator
som varsler brukeren dersom nyttelasten blir
overskredet.

VAREROMPAKKE

FESTEKROKER
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BEDRE BELYSNING

UTSTYRT FOR
ALLE BEHOV
GJØR HVERDAGEN ENKLERE
For transport av lange gjenstander har du to muligheter:
Du kan enten åpne opp lasteluken bak passasjersetet på siden
i Moduwork®-kupeen, eller du kan benytte deg av den store
takluken (ekstrautstyr).
Dersom du har behov for det, kan nye Citroën Berlingo Van
utstyres med utstyrspakken for «varerom», som omfatter
kraftigere LED-belysning, et 12V-uttak og fire festekroker i
halv høyde i tillegg til de seks festekrokene på gulvet, som er
standard. For solid feste av alt det du transporterer.

OPPTIL

OPPTIL

1000 kg 1,241m 4,40 m3

TAKLUKE

OPPTIL

OPPTIL

1,5 t

3,44 m
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MODUWORK®
-KUPE
3 PLASSER OG MODULERBARHET
Moduwork®-kupeen er modulerbar og kan tilpasse seg alle
situasjoner. Passasjersetet på siden kan foldes sammen, slik at
man kan transportere gjenstander med en lengde på hele
3,01 meter (i M-versjon) og på 3,36 meter (i XL-versjon).

1 − Moduwork®-kupeen er spesielt utviklet for å gi plass til flere,
hele tre personer foran.
2 − Seteryggen til det midtre setet kan legges ned slik at man
oppnår et orienterbart skrivebord.
3 − Det ytre passasjeresetet kan løftes opp slik at du oppnår
ekstra plass for transport, med et lastevolum på mellom 3,30 m3
og 3,80 m3 i M-versjon, og mellom 3,90 m3 og 4,40 m3 i
XL-versjon.
Moduwork®-kupeen har i tillegg et praktisk, låsbart oppbevaringsrom under det midtre setet.
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DITT MOBILE KONTOR
TOP BOX, 220 V-UTTAK*,TRÅDLØS LADING
Kupeen i nye Citroën Berlingo Van utgjør et mobilt kontor
som letter jobben for deg under reisen. Du kan for eksempel
lade opp din PC på 220 V-uttaket (ekstrautstyr), og deretter
rydde den bort i Top Box. En annen praktisk detalj er
muligheten til trådløs lading av din mobiltelefon. Du har to
USB-uttak og to 12V-uttak til din disposisjon. I Moduwork®kupeen får du et orienterbart skrivebord når ryggen til det
midtre setet foldes sammen.
* Ekstrautstyr.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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12 TEKNOLOGI

PÅLITELIG TREKKRAFT
MED ANLEGGS-UTSTYRSPAKKEN*
Nye Citroën Berlingo Van kan utstyres med Grip Control med
Hill Assist Descent. Dette systemet reduserer risikoen for at bilen
sklir eller kommer ut av kontroll i bratte bakker.
I tillegg til dette har bilen en bakkeklaring som er forhøyet med
30 mm, en bekyttelsesplate under motoren, store hjul med en
diameter på 690 mm, Mud&Snow-dekk, samt et godkjent
reservehjul.

STABILITETSKONTROLL FOR
TILHENGER*
Stabilitetskontrollen for tilhengeren er en ekstrafunksjon i
ESP-systemet som gjør det mulig å detektere, for biler som er
utstyrt med det, vinglende bevegelser av tilhengeren. Systemet
virker da inn på bilens bremser for å stabilisere.
* Ekstrautstyr.
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KAROSSERIFARGER
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HVIT BANQUISE (S)

GRÅ ACIER (M)

RØD ARDENT (S)

GRÅ PLATINIUM (M)

SORT ONYX (S)

SANDFARGE (P)

DEEP BLUE (P)

AQUA GREEN (S)

DIMENSJONER

1796/1860

TILBEHØRSUTVALG

INNVENDIG INNREDNING I
PREMIUM-TRE

892

2785/2975

726/886

4403/4753

1072

1200/1270

641/675

RØRHOLDER

543/587

548/610

1732/2082*

3090/3440

STIGEHOLDER MED VIPP

1527/1733

1137

1242

1229

1553/1563
1921

TAKSTATIV I ALUMINIUM FOR
BILER I STØRRELSE OG XL

1568/1577
2107

Verdier i millimeter. *Lengde på varerom kan variere på grunn av utstyr.
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Gå inn på www.citroen.no, fra din smarttelefon http://www.citroen.no, eller last gratis ned appen.
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