Jumper Furgão Vetrato 2.3 HDi L6 - V 35LH - 2014/2014 e 2014/2015

Características Técnicas

JUMPER Furgão Vetrato
Furgão Vetrato c/ Chassi Longo e Teto Alto

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
Traseira
Freios
Dianteiros
Traseiros
Sistema Elétrico
Bateria
Alternador
Rodas
Pneus
Aros

2.3 JTD 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, geometria triangular,barra estabilizadora e
amortecedores telescopicos hidraulicos.
Eixo rígido tubular com molas longitudinais e amortecedores hidráulicos telescópicos com fixação elastica na carroceria

Discos ventilados
Discos solidos
95,0 Ah
150 A ( 14 V )
205/75 R16
6J" x 16" H2 - aço estampado

Características Físicas
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 roda (mm)
Altura (mm)

3
1970
3500
1850
2120
150
Diesel S50
80
12,0
1520
5599
1998
2450
2390
3700
147
1265
1769
550
1562
1760
595
180º
3360
1808
1881

Equipamentos
Segurança
Airbag motorista
Alça de segurança dianteira no lado passageiro
Alça de segurança no teto para o banco central dianteiro
Apoios de cabeça fixos nos bancos dianteiros
Bancos dianteiros com efeito anti-mergulho
Barra de proteção lateral nas portas dianteiras
Break Light Traseiro
Chave de ignição transcodificada ( Transponder )
Cinto de segurança central sub abdominal
Cintos de segurança motorista e passageiro de 3 pontos c/ regulagem de altura
Cintos de segurança motorista e passageiro retrateis com bloqueio de folga
Faixas nas colunas laterais
Farois c/ regulagem interna elétrica de altura de facho em 3 niveis
Freios ABS
Frisos laterais na cor preta
Ganchos para amarração no compartimento de carga
Indicador da presença de água no filtro separador de combustivel
Indicador de manutenção do veículo
Indicador de temperatura da água
Lanterna traseira de neblina integrada
Retrovisores com regulagem externa manual
Conforto
Acendedor de cigarros e cinzeiro dianteiro
Alavanca de cambio no painel
Apoios de braços nas portas dianteiras
Ar Condicionado
Ar quente
Banco do motorista com regulagem em inclinação e distância
Bancos dianteiros 1 + 2, individual p/ o motorista
Bancos revestidos em tecido e vinil
Chave de ignição retratil - tipo canivete
Conta-giros
Banco do motorista com regulagem de altura
Direção com regulagem de altura
Direção hidraulica
Hodometro ( total e parcial )
Luz de cortesia dianteira com temporizador
Luz de cortesia no compartimento de carga
Pára-brisa dégradé
Porta lateral deslizante do lado direito
Porta-copos no painel
Porta-garrafas e porta-objetos na porta do motorista
Porta-luvas com tampa e chave
Portas traseiras do compartimento de carga com abertura de 270º
Prancheta dobrável sob o painel
Pré disposição para equipamento de som (sem alto-falante)
Ventilação forçada com 4 velocidades
Vidros laterais corrediço
Retrovisores + Vidros e Travas eletricas
Vidros laterais no compartimento de carga
Vidros climatizados verdes
A - Condição estatica - para efeito de fiscalização

Cor disponível:
Branco solido
Preto solido
Cinza metalico
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