ETRUSCO 2022
CV 640 SB
Complete Selection

Valmistajan tai muiden maahantuojien tai muiden kauppiaiden ilmoittamat tuotetiedot voivat poiketa
joiltain osin autojemme tiedoista. Valitsemme tuomiimme autoihin hyvät tehdaslisävarusteet, jotka on
lueteltu kunkin auton ilmoituksessa kohdassa Tehdaslisävarusteet.
Pidätämme oikeudet teknisten tietojen sekä hintojen ja varusteiden muutoksiin.
Tehdaslisävarusteet ja muut mahdolliset lisävarusteet vaikuttavat auton omapainoon ja kantavuuteen.
Myös painovirheet mahdollisia. Tarkista tiedot myyjiltämme.

VAKIOVARUSTEET
Alusta ja ohjaamo
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•
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•
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Fiat Ducato 2,2 l Multijet, 103 kW / 140 hv (vakiona olisi
120 hevosvoimainen)
6-vaihteinen manuaalivaihteisto
ESP ajovakauden hallinta, ESC elektroninen ajovakauden
säätö (luistonesto ja mäkilähtöavustin), ABS-jarrut ja
elektroninen jarruvoiman jako
Sivutuuliavustin
Perävaunun vakautusjärjestelmä, törmäyksenjälkeinen
jarruavustin
Vakionopeuden säädin
Start & Stop -toiminto
Levyjarrut, etu- ja taka-akselin vakaajat
Sähköinen ohjaustehostin
Ajovalojen korkeussäätö, päiväajovalot
16 tuuman peltivanteet ja pölykapselit
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny
Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
Ohjaamon keskuslukitus kaukosäädöllä
Sähköiset ikkunannostimet
Ajotietokone
Teline tablettitietokoneelle ja tupla-USB
Renkaanpaikkaussarja Fix & Go
Kääntyvät ohjaamon istuimet, verhoiltu asunto-osan
kankaalla, korkeuden säädöllä

Koriosa
•
•
•
•
•
•
•

7 vuoden tiiviysturva (edellyttää vuosittaista
tarkastusta valtuutetussa pisteessä)
Avattavat asuinosan lämpöikkunat pimennys- ja
hyönteisverkoin
Avattava ikkuna myös takana vasemmalla pimennysja hyönteisverkoin
Kattoluukku 40 × 40 cm istuinryhmän kohdalla
pimennys- ja hyönteisverkoin
Kattoluukku 40 × 40 cm vuoteen kohdalla pimennysja hyönteisverkoin
Avattavat ikkunat takaovissa avattavat ikkunat
rullaverhoin
4 kuormankiinnityslenkkiä tavaratilassa

Asuintilat
•
•
•
•
•
•
•
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Pois nostettava väliseinä takavuoteen alla etuosassa
Korkealaatuiset patjat
Ergonomisesti muotoillut istuinpehmusteet
Kalusteiden sävy Tela Sand ja White
Lattian sävy Nautic Breeze
Verhoilu musta/harmaa Sisilia
Runsaasti säilytystilaa vuoteen alla ja kaapistoissa ja
lokeroissa
2 Isofix-paikkaa

Keittiö
•
•
•
•
•
•
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Ergonomisesti suunniteltu keittiö, tilava työtaso
Laskutaso lieden vieressä
Tilavat vetolaatikot Servo Soft-mekanismilla
2-liekkinen liesi sähköisellä sytytyksellä, lasikannet
Kompressorijääkaappi 90 litraa
Seinän monitoimikisko kahdella koukulla

Oppipojankuja 2, 70780 Kuopio

Pesutila / wc-tila
• Kiinteä pesuallas
• Vesikasetti-wc
• Upotetut led-valot
• Kattoluukku hyttysverkolla
Asuinosan lämmitys
•
•
•
•

Vakiona 4 kW tehoinen Truma Combi 4
nestekaasulämmitin ilman mahdollisuutta
lämmittää verkkovirralla
Intergoitu lämminvesivaraaja 10 litraa
Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle
Kaasuventtiilit sijoitettu helposti tavoitettaviksi

Vesijärjestelmä
•
•
•

Vesisäiliö 100 litraa
Harmaavesisäiliö 90 litraa
Uppopumppu, yksiotesekoittajat

Sähkötekiniikka
•
•
•
•
•
•
•

Huoltovapaa 95 Ah akku asunto-osassa
Latausautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan
akuille (18 Ah)
Asunto-osan ohjainpaneelissa vesisäiliöiden ja akun
kapasiteetin näyttö
230 V CEE-ulkoliitäntä, automaattisulakkeet ja
vikavirtasuoja
Sisäänkäynnin lattiavalaistus
Siirrettävät lukuvalot kiskokiinnityksellä
Pistorasiat: 3 x 230 V, 1 x 12 V, 1 x kaksois-USB
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