
BASISUITRUSTING

• Gesloten enkele cabine
• Stuurbekrachtiging
• Voorbekabeling voor extra batterij
• Schrijftafeltje + handschoenenkastje
• Brandstoftank van 90 liter
• Circuit voor recyclage van cartergassen
• Voorbekabeling autoradio zonder luidsprekers  

+ antenne op het dak 
• Bestuurdersairbag
• ESP (stabiliteitscontrole), met antislipsysteem (ASR)  

+ Hill Assist
• ABS + noodstopbekrachtiging
• Centrale deurvergrendeling + plip
• Getinte ruiten
• Tweezitspassagiersbank + bestuurderszetel met regelbare 

hoogte en lendensteun, en armsteun 
• Elektronisch antistartsysteem
• Elektrische ruiten
• Bandenmaat 215/75/R16C
• Verbrede buitenspiegels met dubbele arm:  

gezichtsveld 2,20 m
• Versterkte ophanging voor zware ombouw
• Rokerskit
• Banquise-wit
• Zwarte wielkasten vooraan
• Verlengde kabelboom achterlichten

BOXER ALUKAST 440 OP CHASSIS-CABINE
BASISVOERTUIG: BOXER CHASSIS CABINE PRO 435 L3, 2.0 L BLUEHDI, 160 PK, STOP & START

PEUGEOT UTILITY  
GROOT VOLUME

1.140 kg*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

2,07 m*

Nuttige  
hoogte

4,32 m*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

Nuttige  
lengte

18,5 m³*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

Nuttig  
volume

2,07 m*

Nuttige  
breedte

Nuttig 
laadvermogen

* Indicatieve gegevens.



• Navigatiesysteem met kleurenscherm, FM-radio met cd- en mp3-speler, touchscreen en Bluetooth® + USB-poort + radiobediening  
aan het stuur

• Werf Pack: stalen beschermplaat onder het motorblok + Hill Descent Control + Mud & Snow gehomologeerde versterkte winterbanden
• Mistlampen vooraan
• Manuele airconditioning
• Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer

• Subframe in aluminium
• Kast in aluminium Aluvan voorgeschilderd in het wit met stijlen in geanodiseerd aluminium
• Buitenafwerking van de kast klembouw (zonder klinkbouten)
• Vloer in waterproof, gebakeliseerd hout, antislip, 18 mm dik
• Latwerk binnen (+/- 200 mm ruimte tussen de latten) en met beschermrand achteraan
• 1 dubbel plafondlampje intensiteit 2x21 Watt met schakelaar
• Kader achteraan in geverfd gegalvaniseerd staal met 2 achterdeuren
• Opstapje achteraan in aluminium
• Sluitingen in INOX en geverfde scharnieren
• Vast dak in aluminium met dwarsdragers
• Spatborden in zwart pvc met slijklappen
• Reglementaire signalisatie
• Dakspoiler
• Fietsersbeschermingen in geanodiseerd aluminium

• Opbergbak boven voorruit (aanvulling in plaats van spoiler)
• Schuiftrap achteraan met 4 treden
• Zijdeur 930 mm breed, op 996 mm van de voorkant
• Trekhaak (kogelsysteem) + 7-polige contactdoos
• Kast met een buitenhoogte van 2.416 mm (binnen: 2.277 mm)
• 1 hoogte bevestigingsrail 3 kanten in gegalvaniseerd staal
• Achteruitrijcamera
• Verf kast (behalve dak) + spoiler of opbergbak boven voorruit 1 kleur - mat
• Verf kast (behalve dak) + spoiler of opbergbak boven voorruit 1 metaalkleur

OPTIES UTILITY

BESCHRIJVING OMBOUWING

BESCHIKBARE AANVULLENDE UITRUSTING


