
BASISUITRUSTING

• Enkel open cabine zonder achterwand
• Stuurbekrachtiging
• Voorbekabeling extra batterij
• Schrijftablet + handschoenenkastje
• Brandstoftank van 90 liter
• Gascartercircuit
• Voorbekabeling autoradio zonder luidsprekers + 

radioantenne op dakhemel
• Airbag bestuurder
• ESP (stabiliteitscontrole), inclusief  ASR (antislipsysteem) 

+ Hill Assist
• ABS + AFU (noodremhulpvoorziening)
• Centrale deurvergrendeling + plip
• Getinte ramen
• Dubbele passagierszetel met in de hoogte verstelbare 

bestuurderszetel, regeling lendesteun, armleuning, 
opbergruimte onder bestuurderszetel en schrijftablet 
ingebouwd in de rugleuning van de passagierszetel

• Elektronische startonderbreker
• Elektrische raambediening
• Banden 215/75/R16C
• Buitenspiegels:  2,20 m breed met dubbele arm
• Elektrische en verwarmde zijspiegels
• Versterkte ophanging voor zware omvorming
• Rokerskit
• Banquise wit
• Zwarte voorwielbogen
• Verlengde stralenbundel achterlichten

BOXER LAADVLOER MET ALUKAST 440
BASISVOERTUIG: BOXER VLOER-CABINE PRO 435 L4, 2.0 L BLUEHDI, 160 PK, STOP & START

PEUGEOT UTILITY 
GROOT VOLUME

1.030 kg*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

2,28 m** 4,34 m**

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

23 m³**

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

2,18 m**

Nuttige 
hoogte

Nuttige 
lengte

Nuttig 
volume

Nuttige 
breedte

Nuttig 
laadvermogen

*Indicatieve gegevens, uitgezonderd opties en extra voorzieningen. 
**Indicatieve gegevens.



• FM-radio navigatiesysteem in kleur met CD MP3, aanraakscherm en Bluetooth® + USB-stopcontact en radiobedieningen aan het stuur
• Werf Pack: beschermplaat onder motor, Tractie plus, Hill Descent Control + inclusief M&S gehomologeerde versterkte banden
• Mistlampen vooraan
• Manuele airco
• Snelheidsregelaar en -begrenzer

• Aluvan witte voorgelakte panelen, met stijlen om de 600 mm
• Dubbele achterdeuren: totale opening van 270° met bevestigingen op de flanken
• Vergrendelbare linkerdeur, rechterdeur geleverd met sleutelvergrendeling
• Houten vloer: marine antislip, 12 mm
• Koppelingslatten: op flanken afgeronde latten van 9 x 15 geplaatst om de 18 cm
• Binnenverlichting: plafondlampje en schakelaar in de kast achteraan
• Polyester zonneklep

OPTIES UTILITY

BESCHRIJVING OMBOUWING


