PANDA VAN

PANDA VAN.
ΑΠΛΑ ΑΠΑΙΤΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ.
Όταν παίρνετε ένα αυτοκίνητο για την δουλειά σας, δεν επαναπαύεστε απλά· αντίθετα, είναι σημαντικό να δείτε ότι το αυτοκίνητο
είναι ικανό να σας παρέχει το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε να απλοποιήσει τις διαδρομές και την εργασία σας.
Επιλέγοντας το Panda Van σημαίνει ότι εξασφαλίζετε για εσάς ένα αξιόπιστο, αποδοτικό και οικονομικό αυτοκίνητο. Το Panda Van
είναι συμπαγές, ευέλικτο, φιλικό με το περιβάλλον και ιδανικό για διαδρομές εκτός δρόμου, χάρη στην έκδοση 4x4 με αυτόματη
σύμπλεξη. Εκτός όλων των στιλιστικών λεπτομερειών που κάνουν το Panda Van μοναδικό, όπως την απαλή αλλά παρόλα αυτά ισχυρή
σιλουέτα του και το αεροδυναμικό εμπρόσθιο τμήμα του με τα ανυψωμένα φανάρια, αυτό που πραγματικά κάνει την διαφορά είναι η
ποιότητα με την οποία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί: υλικά υψηλής ανθεκτικότητας, ακουστική άνεση, κομψά επεξεργασμένα
φινιρίσματα.
Στο Panda Van, τίποτα δεν έχει αφεθεί στην τύχη, κάθε ένα στοιχείο έχει σχεδιαστεί έτι ώστε να σας δώσει όλα όσα ζητάτε από ένα
επαγγελματικό αυτοκίνητο.
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PANDA VAN.
ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ
Και καινοτοία.
Με το Panda Van, θα ανακαλύψετε ότι δεν χρειάζεται να θυσιάσετε καμία από τις
ανέσεις σας.
Το εσωτερικό παρέχει πληθώρα χαρακτηριστικών που σας βοηθούν να εργαστείτε όσο το
δυνατόν πιο άνετα. Περιλαμβάνει εργονομικό ταμπλό με εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια,
ευρύχωρο αποθηκευτικό χώρο ώστε να μπορείτε να φτάσετε με ευκολία όλα τα εργαλεία
της δουλειάς σας, υψηλά τοποθετημένο λεβιέ ταχυτήτων και νέο χειρόφρενο που
εξοικονομεί χώρο.
Άνεση σημαίνει επίσης και ικανοποίηση από την οδήγηση, και το Panda Van είναι
ασυναγώνιστο σε αυτό τον τομέα χάρη στην ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού
Dualdrive™ με λειτουργία City σαν στάνταρ για ευκολότερη μετακίνηση μέσα στην κίνηση
της πόλης.

Το ταμπλό έχει σχεδιαστεί
σαν ένα πρακτικό ράφι
πολλαπλών χρήσεων που
περιέχει ένα μεγάλο και
ευρύχωρο αποθηκευτικό
χώρο.
Στο ύψος του τιμονιού
είναι τοποθετημένο
το κουμπί για την
ενεργοποίηση της
λειτουργίας City.
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PANDA VAN.
ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
Και χρηστικότητα.
Ποτέ δεν έχετε αρκετό χώρο όταν δουλεύετε. Το Panda Van είναι εξαιρετικά ευέλικτο, με μήκος
3.653 mm ή 3.686 mm στην έκδοση 4x4 και πλάτος 1.643 mm ή 1.672 mm στην έκδοση 4x4 σας
δίνει την ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο τον όγκο του.
Το Panda Van ξεχωρίζει χάρη στον χώρο φόρτωσης που διαθέτει, με την επίπεδη πρόσβαση που
διευκολύνει το φόρτωμα και το ξεφόρτωμα αγαθών, για μέγιστη προσβασιμότητα με ελάχιστο κόπο.
Χάρη στους γάντζους συγκράτησης, το φορτίο σας ταξιδεύει με σταθερό και ασφαλή τρόπο. Οι
δυνατότητες που παρέχονται από το Panda Van δεν τελειώνουν εδώ· πράγματι, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τους ευρύχωρους αποθηκευτικούς χώρους για να μεταφέρετε όλα όσα χρειάζεται
να έχετε μαζί σας στο ταξίδι σας.

D

Γάντζοι συγκράτησης φορτίου.

B
A

C

Η στιβαρή επιφάνεια του χώρου
φόρτωσης είναι επίπεδη και ομαλή.
Ένας μεγάλος αριθμός αποθηκευτικών
χώρων μπορεί να είναι διαθέσιμος
κάτω από αυτήν έτσι ώστε να
αποθηκεύσετε το κιτ επισκευής
ελαστικού και όλα εκείνα τα μικρά
αντικείμενα τα οποία δεν μπορείτε να
αφήσετε χωρίς να είναι στερεωμένα
μέσα στον χώρο φόρτωσης.
Μπορεί επίσης να στεγάσει
την ρεζέρβα κατόπιν ζήτησης.
Είναι επίσης ευκολότερο να
φορτώσετε αντικείμενα χάρη στο
σωστό ύψος του επιπέδου πρόσβασης
στον χώρο φόρτωσης.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
Μέγιστο μήκος (mm)
Μέγιστο πλάτος (mm)

1165

Πλάτος μεταξύ των θόλων των τροχών (mm)

1020
900

Μέγιστο ύψος (mm)
Ύψος του επιπέδου του χώρου φόρτωσης
από το έδαφος (mm)
Όγκος χώρου φόρτωσης (dm 3 )

1220

640
1000
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PANDA VAN.
ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ.
Panda Van με
διαχωριστικό πλέγμα.

Το Panda Van είναι διαθέσιμο σε έκδοση 2 θέσεων προσφέροντας μεγάλο χώρο φόρτωσης, ο

Το χειρόφρενο - με τον
μοντέρνο σχεδιασμό του είναι και πρακτικό αλλά και
λειτουργικό.

οποίος ανέρχεται σε 1.000 dm3. Tο Panda Van παρέχει απαράμιλλο στιλ, προσαρμοστικότητα της
χρήσης και όλα τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προβλέπονται από την νομοθεσία για αυτοκίνητα
με έγκριση τύπου φορτηγών (N1).

Ο ευρύχωρος αποθηκευτικός
χώρος στην πλευρά του
συνοδηγού.

Συμπαγές εξωτερικά και λειτουργικό εσωτερικά, το Panda Van. Επιπλέον, είναι εφοδιασμένο με
σταθερό μεταλλικό χώρισμα το οποίο προστατεύει την καμπίνα από οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί
να μετακινηθεί κατά λάθος.
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PANDA VAN.
ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Και αποδοτικότητα.

“Torque on Demand”
σύστημα τετρακίνησης
Η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση
με αυτόματη σύμπλεξη χρησιμοποιεί δύο
διαφορικά και ένα ηλεκτρονικά
ελεγχόμενο σύνδεσμο. Ανάλογα με τις
συνθήκες πρόσφυσης του
οδοστρώματος, η ηλεκτρονική μονάδα
ελέγχου κατανέμει την μετάδοση ροπής
μεταξύ του εμπρός και του πίσω άξονα.
Το σύστημα διαθέτει επίσης ELD
(Electronic Locking Differential), πρόσθετη
υποβοήθηση ενώ οδηγείτε σε ολισθηρό
οδόστρωμα (χιόνι, πάγος, λάσπη). Το
ELD επεμβαίνει φρενάροντας τους
τροχούς με χαμηλή πρόσφυση,
μεταφέροντας την ροπή οδήγησης σε
εκείνους τους τροχούς που έχουν
καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος.

Ταξιδεύοντας και δουλεύοντας με το Panda Van σημαίνει ότι ταξιδεύετε με ασφάλεια (ABS με
σύστημα Brake Assist, 4 αερόσακοι, προσκέφαλα με συσκευή anti-whiplash και ESC με Hill Holder).
Ο αποδοτικός κινητήρας 1.3 MultiJet II 16v 75 HP περηφανεύεται για την μειωμένη κατανάλωση
καυσίμου, καθώς είναι εφοδιασμένος με Start&Stop και Gearshift Indicator το οποίο υποδεικνύει την
καλύτερη στιγμή για να αλλάξετε ταχύτητα έτσι ώστε να εκμεταλλευτείτε την ροπή του κινητήρα.
Και τώρα, με το Panda Van 4x4, μπορείτε να εργάζεστε οπουδήποτε, χάρη στην τετρακίνηση
αυτόματης εμπλοκής. Το μικρό βάρος και μέγεθος του το κάνουν εντυπωσιακά ευέλικτο. Είναι το πιο
συμπαγές off-road αυτοκίνητο στην αγορά.

Το Panda Van μπορεί επίσης να εφοδιαστεί με Ηλεκτρονικό
Έλεγχο Ευστάθειας (ESC), μαζί με Hill-Holder για να
βοηθήσει τον οδηγό σε ξεκίνημα από στάση στην ανηφόρα,
κατόπιν ζήτησης.
Στάνταρ στις εκδόσεις 4x4.

1.3 MULTIJET II 16v 75 HP S&S
Κυβισμός: 1248 cm3
Επίπεδα εκπομπών ρύπων: Euro 5
Μέγιστη ισχύς EC: 59 kW (75 HP) στις 4000 rpm
Μέγιστη ροπή EC: 190 Nm (19.4 kgm) στις 1.500 rpm
Ανώτατη ταχύτητα: 168 km/h
Επιτάχυνση 0-100 km/h: 12.8 sec.
Κατανάλωση καυσίμου (Διάταξη 2004/3/EC) (l/100 km):
αστικός/υπεραστικός/μεικτός 4.7 / 3.5 / 3.9
Εκπομπές καυσαερίων CO2 (μεικτός): 104 g/km

1.3 MULTIJET II 16v 75 HP 4x4
Κυβισμός: 1248 cm3
Επίπεδα εκπομπών ρύπων: Euro 5
Μέγιστη ισχύς EC: 59 kW (75 HP) στις 4000 rpm
Μέγιστη ροπή EC: 190 Nm (19.4 kgm) στις 1.500 rpm
Ανώτατη ταχύτητα: 159 km/h
Επιτάχυνση 0-100 km/h: 14.5 sec.
Κατανάλωση καυσίμου (Διάταξη 2004/3/EC) (l/100 km):
αστικός/υπεραστικός/μεικτός 5.0 / 4.6 / 4.7
Εκπομπές καυσαερίων CO2 (μεικτός): 125 g/km
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PANDA VAN.
ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΙΛ.

POP

296
Gelato White
Παστέλ

289
Passione red
Όχι στάνταρ παστέλ

107 Γκρι / Κόκκινο Easy Tricot ταπετσαρία - Ανθρακί φάσα ταμπλό

715
Cappuccino Beige
Παστέλ

181 Γκρι / Άμμου Rubik ταπετσαρία - Φάσα ταμπλό άμμου

403
Sognante turquoise
Όχι στάνταρ παστέλ

EASY

601
Cinema black
Όχι στάνταρ παστέλ

EASY

125 Κόκκινη / Γκρι Rubik ταπετσαρία - Γκρι φάσα ταμπλό

833
Moka Brown
Παστέλ

POP / 4x4

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Κωδικός

107

Καθίσματα (περιμετρικό / κάθισμα)

Γκρι / Κόκκινο

Ταπετσαρία

Γκρι Σκούρο

Χρώμα ταπετσαρίας
Επένδυση ταμπλό

Ανθρακίτης

Κάλυμμα βολάν τιμονιού και εσωτερικές χειρολαβές θυρών

147
Allegro Red
Μεταλλικό

565
Silver Grey
Μεταλλικό

567
Μεταλλικό
Mediterraneo Blu

ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΑΣΤΕΛ

OPT

296 Gelato White

5CH

289 Passione Red*

5B2

403 Sognante Turquoise*

5CG

601 Cinema Black*

5CJ

715 Cappuccino Beige

5CB

833 Moka Brown

5CF

Μαύρο

a

ΧΡΩΜΑΤΑ METAΛΛΙΚΑ / ΠΕΡΛΑΣ
147 Metallic Allegro Red

5DP

565 Metallic Silver Grey

5CC

567 Metallic Mediterraneo Blue

5DN

* Όχι στάνταρ

13

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.3 MultiJet 16v
S&S 75 HP

1.3 MultiJet 16v
S&S 75HP 4x4

POP

4, σε σειρά, εγκάρσια εμπρός

4, σε σειρά, εγκάρσια εμπρός

Ζάντες 14" με ελαστικά 175/65 R14
Φώτα λειτουργίας ημέρας (Day Running Light)

69,6 x 82

69,6 x 82

Κυβισμός (cm3)

1.248

1.248

Διαμήκεις μπάρες οροφής

Στάνταρ εκπομπών ρύπων

Euro 5

Euro 5

Καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών στο χρώμα του αμαξώματος

5J8

Σχέση συμπίεσης

16.8 : 1

16.8 : 1

Ζάντες αλουμινίου 14” με ελαστικά 175/65 R14 82T - δέχονται αλυσίδες χιονιού

439

55 (75) 3750

55 (75) 3750

Διάμετρος × διαδρομή (mm)

Μέγιστη ισχύς EC: kW (HP) σε στροφές
Μέγιστη ροπή EC: Nm (kgm) σε στροφές
Σύστημα χρονισμού (οδήγηση)

Καύσιμο

4x4

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΣΤΥΛ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Αριθμός κυλίνδρων, διάταξη

ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

190 (19,4) 1500

190 (19,4) 1500
καδένα

καδένα

Diesel - Άμεσος ψεκασμός MultiJet
ηλεκτρονικά ελεγχόμενος "Common Rail"
με υπερσυμπιεστή και intercooler

357

Ζάντες αλουμινίου 15” με μεγαλύτερα ελαστικά 185/55 R15 - δεν δέχονται αλυσίδες χιονιού

433

Ζάντες αλουμινίου 15” με ελαστικά 175/65 R15 82T - δέχονται αλυσίδες χιονιού

421

Σκουρόχρωμα τζάμια πίσω θυρών

070

Προστατευτικά πλευρικά διακοσμητικά

927

Βαμμένες εξωτερικές χειρολαβές θυρών

61A

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος με ένθετα διακοσμητικά

876

Ελαστικά 175/65 R15 84T M+S

141

ΑΝΕΣΗ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα

Ανάφλεξη
Προδιαγραφές κινητήρα

στιγμιαία

στιγμιαία

υπερτροφοδοτούμενος

υπερτροφοδοτούμενος

εμπρός

τετρακίνηση (4x4)
αυτόματη σύμπλεξη
με ηλεκτρονικά
ελεγχόμενο σύνδεσμο
και δύο διαφορικά
5 + όπισθεν

Κιβώτιο ταχυτήτων, n° ταχυτήτων

5 + όπισθεν

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τύπος
Κύκλος στροφής (m)

οδοντωτός άξονας και πηνίο (κρεμαγιέρα) με ηλεκτρική υποβοήθηση Dualdrive™
9,7

9,3

ΦΡΕΝΑ - D (δίσκος) - T (ταμπούρο)
Εμπρός: Ø (mm)
Πίσω: Ø (mm)

D257 × 22
αεριζόμενα

D257 × 22
αεριζόμενα

T 203

D240 × 11

ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Εμπρός
Πίσω
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μεταξόνιο (mm)
Εμπρός / πίσω μετατρόχιο (mm)
Μήκος (mm)

ανεξάρτητη, τύπου MacPherson με κάτω μπράτσα στηριζόμενα σε ένα βοηθητικό υποπλαίσιο
Τροχοί συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω ημιάκαμπτου στρεπτού άξονα
2300

2300

1409 / 1407

1411 / 1408
3686

3653

Πλάτος χωρίς / με καθρέφτες (mm)
Ύψος (mm)

1672 / 1882
1551

1605

175/65 R14 82T

175/65 R15 84T M+S *

ΤΡΟΧΟΙ
Ελαστικά

Σκιάδιο οδηγού με καθρέφτη
Διαχωριστικό

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Μετάδοση κίνησης

Κεντρικό κλείδωμα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (12 V)

Πρίζα παροχής 12 V
Διαμορφώσιμος πίνακας ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών με Trip computer
Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού Dualdrive™ με λειτουργία “City”
Σύστημα ανεφοδιασμού “Smart Fuel”
Βολάν τιμονιού ρυθμιζόμενο σε ύψος
Αυτόματο σύστημα ελέγχου κλιματισμού με φίλτρο γύρης

140

Χειροκίνητος κλιματισμός με φίλτρο γύρης

025

Κουμπιά ελέγχου ηχοσυστήματος επάνω στο βολάν του τιμονιού (10 κουμπιά)

5BH

Κιτ καπνιστού

665

Πλαφονιέρα χώρου φόρτωσης (εκδόσεις 4-θέσεων)

68U
029

Θερμαινόμενο πίσω τζάμι
Σκιάδιο συνοδηγού με καθρέφτη

4M6

Θερμαινόμενο παρμπρίζ

253

Εμπρός πλαφονιέρα με φώτα spot με χρονοδιακόπτη

54E

Αποσπώμενη πλαφονιέρα χώρου φόρτωσης (εκδόσεις 2-θέσεων)

58F

Start&Stop (διαθέσιμο μόνο στην έκδοση Diesel)

5DE

Κάθισμα οδηγού με μηχανική ρύθμιση

626

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω

508

Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας

5BY

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με σύστημα ξεθαμπώματος

041

Τηλεχειριστήριο κλειδώματος/ξεκλειδώματος θυρών

008

Κουρτίνα χώρου φόρτωσης

104

Καθαριστήρας πίσω τζαμιού

101

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)

63

Γεννήτρια: μέγιστο ρεύμα (A)

105 /120 (με κλιματισμό)

63

ABS + EBD (Ηλεκτρονικός Κατανεμητής Δύναμης Φρεναρίσματος)
Εμπρός προσκέφαλα Anti-whiplash

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Εμπρός πλευρικοί αερόσακοι

505

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

168

160

Εμπρός αερόσακοι (οδηγού και συνοδηγού)

Επιτάχυνση (sec.): 0 - 100 km/h

12,8

14,5

Ζώνες ασφαλείας εμπρός καθισμάτων ρυθμιζόμενες σε ύψος

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Διάταξη 2004/3/EC) l/100 km
Αστικός / υπεραστικός / μεικτός κύκλος
Εκπομπές καυσαερίων CO2 μεικτού κύκλου (g/km)

3.5 / 3.9 / 4.7

4.6 / 4.7 / 5.0

104

125

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

500+502
198

ESC (Ηλεκτρονικός Έλεγχος Ευστάθειας) + ASR + HILL HOLDER

392

Προβολείς ομίχλης

097

Fix&Go - Κιτ επισκευής ελαστικού

499

Πίσω προσκέφαλα

182

Ρεζέρβα κανονικού μεγέθους (δεν περιλαμβάνονται Easy Power/Natural Power/4x4)

980

Μέγιστο μήκος (mm)

1165

1165

ΗΧΟΣ / ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ

Μέγιστο πλάτος (mm)

1220

1220

Blue&Me™ με USB και AUX με 10 κουμπιά ελέγχου ράδιου/τηλεφώνου επάνω στο βολάν του τιμονιού

Πλάτος μεταξύ των θόλων των τροχών (mm)

1020

1020

My port (προεγκατάσταση για τοποθέτηση του TomTom στο ταμπλό)

68R

Μέγιστο ύψος (mm)

900

900

Προεγκατάσταση ράδιου (4 ηχεία)

6SK
082

6RR

Ύψος του επιπέδου του χώρου φόρτωσης από το έδαφος (mm)

640

675

Προεγκατάσταση ράδιου (6 ηχεία)

Όγκος του χώρου φόρτωσης (dm3)

1000

1000

Ράδιο με CD/MP3 player (4 ηχεία)

315

Ράδιο με CD/MP3 player (6 ηχεία)

717

ΒΑΡΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
Βάρος ξεφόρτωτου αυτοκινήτου (έτοιμο για κίνηση,
με ρεζέρβα, εργαλεία και αξεσουάρ):

1030

1100

Ωφέλιμο φορτίο μαζί με τον οδηγό (1)

505

495

855 / 770 /
1535

875 / 810 / 1595

900/400

900 / 400

Μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία (2): στον εμπρός άξονα / πίσω
άξονα / συνολικά
Ελκτική ικανότητα (3) : τρέιλερ με φρένα / τρέιλερ χωρίς φρένα
Μέγιστο φορτίο επάνω στην μπίλια του κοτσαδόρου (τρέιλερ με φρένα)

60

60

Μέγιστο φορτίο επάνω στον ουρανό

60

55

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα)

37

35

ΠΑΚΕΤΑ
SX Pack (κλιματισμός, ράδιο με CD, προβολείς ομίχλης, τηλεχειριστήριο κλειδώματος/ξεκλειδώματος θυρών,
αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος)

4CA

a = στάνταρ

D = προαιρετικό

– = μη διαθέσιμο

* Στοιχεία αναφοράς στην έκδοση 4x4

1551
1605*

* Συμβατά μόνο με αλυσίδες χιονιού χαμηλού προφίλ
(1)

Εάν έχει τοποθετηθεί ειδικός εξοπλισμός (σκάρες οροφής, κοτσαδόρος, κλπ.), αυξάνεται το βάρος του ξεφόρτωτου αυτοκινήτου, μειώνοντας έτσι το προκαθορισμένο ωφέλιμο φορτίο,
μέσα στα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία.
Φορτία που δεν πρέπει να τα υπερβαίνετε. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την διευθέτηση των αγαθών μέσα στον χώρο φόρτωσης και/ή στην πλατφόρμα φόρτωσης έτσι ώστε να είναι εντός
των μέγιστων επιτρεπόμενων φορτίων.
(3)
Τηρείτε τα συγκεκριμένα όρια ταχύτητας κάθε χώρας για αυτοκίνητα που ρυμουλκούν τρέιλερ. Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη ταχύτητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 km/h.
(2)

747

2300
3653 - 3686*

606

1407 - 1408*

1409 - 1411*

1643 - 1672*

15

O εξοπλισμός των μοντέλων δύναται να αλλάξει λόγω ειδικών αναγκών της αγοράς ή εξαιτίας νομικών
ζητημάτων. Tα στοιχεία του παρόντος καταλόγου δόθηκαν με ενδεικτικό τίτλο. H Fiat διατηρεί το δικαίωμα να
προβεί σε αλλαγές των μοντέλων που περιγράφονται στον κατάλογο αυτό για λόγους τεχνικούς ή εμπορικούς.

www.fiatprofessional.it

