
BASISUITRUSTING

• Gesloten enkele cabine

• Stuurbekrachtiging

• Voorbekabeling voor bijkomende batterij

•  Schrijfplateau + 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

•  Tweezits passagiersbank + in de hoogte instelbare 
bestuurderszetel met armsteun en lendensteun

• Elektronisch antistartsysteem

• Elektrische ruiten

• Banden 215/75/R16C

• Verbrede buitenspiegels met dubbele arm: gezichtsveld 2,20 m

• Versterkte achterophanging voor zware ombouw

• Verlengde bekabeling voor achterlichten

• Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels

• Rokerskit

• Banquise Wit

• Zwarte wielkasten vooraan

+/- 850 kg +/- 0,4 m

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

Nuttig  
laadvermogen

Laterale  
hoogte

+/- 0,45 m

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

Hoogte 
achteraan

+/- 2 m

Nuttige  
breedte

+/- 3,10 m

Nuttige  
lengte

BOXER LAADBAK 310 MET KOFFER ACHTER DE CABINE
BASISVOERTUIG: BOXER CHASSIS CABINE PRO 435 L3, 2.0 L BLUEHDI, 160 PK, STOP & START 

PEUGEOT UTILITY 
KIPWAGENS



• Geoptimaliseerde aandrijving - 4x2
• Navigatiesysteem in kleur met audiosysteem met cd- en mp3-speler, touchscreen, Bluetooth®, USB-poortje en radiobediening aan het stuur
• Werf Pack: stalen beschermingsplaat onder het motorblok met Hill Descent Control + versterkte gehomologeerde M&S-winterbanden
• Mistlampen vooraan
• Manuele airconditioning
• Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer

SUBFRAME :
• Hulpframe in gegalvaniseerd staal
• Steunpoot
• Reglementaire signalisatie: spatbord, zijlichten
• Fietserbeschermingen in geanodiseerd aluminium
•  Bevestiging aanhangwagen type bol + 7-polige elektrische aansluiting

KIPBAK :
• Vloer in gegalvaniseerd staal van 3 mm dik
• Zijschotten in gegalvaniseerd staal + buitenverf van de zijschotten in 

de kleur van het voertuig, met ultra stevige metalen sluitingen
• 1 inklapbaar zijschot per kant
• Vast zijschot vooraan
• Achterschot met 2 functies (automatische opening tijdens het 

kantelen en opening zoals de zijschotten)

• Afgerasterde cabinebescherming + gegalvaniseerde ladderhouder 
vooraan + gereedschapshouder geverfd in de kleur van het voertuig

• Pinnen achteraan geverfd in de kleur van het voertuig

KOFFER ACHTERKANT CABINE :
• Constructie van een gereedschapskoffer in gebogen plaatijzer met 

aluminium-zink afwerking (50% staal,  
45% aluminium en 5% silicium)

• De koffer is aan weerszijde voorzien van een deur met een 
ingebouwd slot met sleutel in inox

• Hoekprofielen voorzien voor rekken
• Rubberen afdichting aan de deuren
• Verluchtingsrooster ter hoogte van de deuren

ELEKTROHYDRAULISCHE GROEP
• Vijzel met een stuwkracht van 4T

OPTIES KIPBAK:
• Laterale verhoogstukken HOOGTE 50 cm in GEGALVANISEERD 

STAAL
• Laterale verhoogstukken HOOGTE 50 cm in ALUMINIUM
• Laterale verhoogstukken HOOGTE CABINE in GEGALVANISEERD 

STAAL
• Laterale verhoogstukken HOOGTE CABINE in ALUMINIUM
• Ophoging achterschot in GEGALVANISEERD STAAL:  

400 mm
• Verhoogstuk achterschot in ALUMINIUM: 400 mm
• 6 bevestigingsringen ingebouwd in de vloer
• Net met haken
• 2 rijen rekken

• Rubberen bescherming
• Toeslag op voertuig 1 METAAL-kleur 
• Toeslag op voertuig 1 RAL-kleur (andere dan wit) 
• 13-polige bedrading + adaptator 13-7
• Zijschotten in aluminium + buitenverf niet-metaal versterking van 

+/- 30 kg
• Beschermingen van de achterlichten

OPTIE GEOPTIMALISEERDE AANDRIJVING 4X2:
• Systeem 4x2 gelimiteerd slipdifferentieel
• Ophanging 40 mm verhoogd
• Afdekplaten (gegalvaniseerd staal 3 mm dik) onder  

de motor

UTILITY OPTIES

BESCHRIJVING OMBOUWING

BESCHIKBARE COMPLEMENTAIRE UITRUSTINGEN


