
Transporter T6.1 - Долго растојание
Мотор: 2.0 l TDI
Број на цилиндри: 4
Зафатнина на моторот: 1.968 cm3
Моќност:   kW (KS): 81 (110)
Менувач: 5-степен мануелен
Погон:  напред
Максимална брзина: 164 km / h

Потрошувачка на гориво: (7.6/ 5.3/ 6.1) l/100Km
Капацитет на резервоар: 70 l
Меѓуоскино растојание: 3,400 mm
Вкупна тежина на возилото: 3000 kg
Носивост: 1041 kg
EU емисија на издувни гасови: ЕУРО 6
Боја: Бела

СЕРИСКА ОПРЕМА
 » ESP електронска стабилизирачка програма
 » ABS систем на кочници  
 » ASR електронски уред законтола на пролизгување при 

старт со возилото 
 » BA - помош при сопирање  
 » Hill Hold - помош при тргнување на нагорнина
 » Start- Stop систем   
 » EURO 6 so SCR (Selective Catalytic Reduction) технологија 

резервоар за редуцирачки агенс за азотни оксиди AdBlue® 
од 13l  за досег од околу 5200km 

 » Електромеханички серво управувач Servotronic
 » Систем за управување серво управувач со висинско и 

надолжно подесување
 » “Транспондер” електронска заштита 
 » Централно заклучување со далечинско управување
 » Електрика на прозори во кабина  
 » Електришно подесување и греење на надворешни 

ретровизори
 » Две врати возачка кабина  

 » Странична лизгачка врата за влез во патничкиот простор
 » Сигурносни појаси на три точки   
 » Аир баг воздушно перниче за возач   
 » Фабричко пресвлекување на седиштата 
 » Менувач во инструмент таблата тип “Joystick”
 » Возачко седиште со надолжно подесување
 » Гумен под во возачката кабина  
 » Челични бандажи 6.5J x 16  
 » Гуми  205/65 R 16 C 107/105 T BRIDGESTONE
 » Шест врзивни алки за обезбедување на товар
 » Внатрешно светло во возачката кабина со контакт на 

вратите
 » Радио уред “Composition Audio” со 2 звучници, читач на SD 

картичка, USB и AUX-IN приклучок
 » Подготовка за мобилен телефон  
 » Две внатрешни светла во товарниот простор кои се 

уклучуваат со отварање на вратите
 » Регулирање на висината на фаровите 
 » Комфортен пакет   
 » Звучен сигнал за запалени светла  

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
 » Задна дупла крилна врата без прозори
 » Преграден ѕид без прозор помеѓу кабината и товарниот 

простор

 » Дупла совозачка клупа  
 » Резервно тркало - стандардна изведба
 » Клима уред CLIMATIC во кабината
 » Зголемување на вкупната тежина - 3.000 кг

Карактеристики на товарниот простор:  
Должина:2.724 mm
Ширина: 1.700 mm

Висина: 1.410 mm
Површина / Волумен: 5.0 m2 / 6.7 m3
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СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО 
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена 31.136 €
* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкулирани давачки 1.924.205 денари


