Jumper Minibus 2.3 HDi L6 - M33 M - 2014/2014 e 2014/2015

Características Técnicas

JUMPER Minibus
Microônibus com Chassis Médio e Teto Baixo

Motor
Denominação
Número de cilindros
Número de válvulas
Cilindrada (cc)
Potência máxima cv (kw)/ rpm
Torque máximo kgfm (Nm)/ rpm
Aspiração
Nível de ruído
Dispositivo Anti Poluição
Conversor Catalitico
Transmissão
Tração
Câmbio
Direção
Sistema
Suspensão
Dianteira

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)
Pré catalizador, catalizador (DOC) e Filtro particulado (DPF)
Dianteira com juntas homocinéticas
Mecânico de 5 marchas
Hidráulica assistida com pinhão e cremalheira
McPherson com rodas independentes , braços oscilantes inferiores
a geometria triangular e barra estabilizadora, molas helicoidais e
amortecedores hidráulicos telescópicos, fixação elástica na carroceria.

Traseira

Eixo rígido tubular com molas longitudinais
e amortecedores hidráulicos, telescópicos, fixação elástica na carroceria.

Freios
Dianteiros
Traseiros
Sistema Elétrico
Bateria
Alternador
Rodas
Pneus
Aros

Discos ventilados
Discos solidos
95,0 Ah
150 A (14 V) / com ar condicionado 180 A (14V)
205/70 R15
6" x15" H2 - aço estampado

Características Físicas
Lugares
Numero de lugares
Pesos (kg)
Peso vazio em ordem de marcha
Peso bruto total (PBT)
Peso máximo admitido por eixo anterior
Peso máximo admitido por eixo posterio
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)
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)

Sem airbag: 14+1 lugares / com airbag: 13+1 lugares
2150
3300
1650
1750
156
Diesel S10 ou S50
80
5099
1998
2150
135
3200
1265
1449
530
1562
1441
570
180º

Equipamentos
Abertura interna da porta traseira
Airbag duplo
Alavanca do câmbio no painel
Alça de segurança no teto para o banco central dianteiro
Apoio de braço nas extremidades dos bancos traseiros
Apoio de cabeça nos bancos dianteiros
Ar condicionado
Ar quente
Banco do motorista com regulagem de altura
Banco do motorista com regulagem em inclinação e distância
Bancos dianteiros biposto 1/3 e 2/3 (em caso de air bag não possui assento 2/3)
Bancos traseiros individuais com encosto elevado
Chave de ignição transcodificada ( Transponder )
Chave de ignição tipo canivete
Cintos de segurança dianteiros laterais com regulagem de altura e três pontos
Cintos de segurança traseiros central abdominal
Conta-giros
Faróis com regulagem elétrica
Faróis halógenos com regulagem interna de altura (3 níveis)
Freios ABS
Hodômetro total/ parcial
Lanterna traseira de neblina integrada
Luz de teto central e traseira
Luzes de leitura dianteira
Luzes de seta laterais
Pára-sol do motorista e passageiro c/ porta cartões
Porta lateral corrediça
Porta-copos no painel
Porta-garrafas e porta-objetos na porta do motorista
Porta-luvas com fechadura
Prancheta dobrável sob o painel
Pré disposição para rádio
Relógio digital
Tacógrafo digital
Vidros verdes
Retrovisor elétrico + vidros elétricos + trava létrica (sem plip)
Volante com regulagem de altura
A - Condição estatica - para efeito de fiscalização

Cor disponível:
Branco solido
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