
BASISUITRUSTING

• Gesloten enkel cabine
• Stuurbekrachtiging
• Voorbekabeling extra batterij
• Schrijftablet + handschoenenkastje
• Brandstoftank van 90 liter
• Gascartercircuit
• Voorbedrading autoradio zonder luidsprekers + 

radioantenne op dakhemel
• Bestuurdersairbag
• ESP (stabiliteitscontrole), met  ASR (antislipsysteem) + Hill 

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

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

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

BOXER POLYESTERKAST 410 MET ACHTERKLEP
BASISVOERTUIG: BOXER CHASSIS CABINE PRO 435 L3, 2.0 L BLUEHDI, 160 PK, STOP & START

PEUGEOT UTILITY 
GROOT VOLUME

800 kg*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

Nuttig 
laadvermogen

2,07 m**

Nuttige 
hoogte

4,02 m**

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

Nuttige 
lengte

17 m³**

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

Nuttig 
volume

2,07 m**

Nuttige 
breedte

*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
• Werfpack: beschermplaat onder motor, Tractie plus, Hill Descent Control + inclusief M&S versterkte banden
• Mistlampen vooraan
• Manuele airco
• Snelheidsregelaar en -begrenzer

CARROSSERIE:
• Vals aluminium chassis
• Kast Aluvan type Mirovan polyesterhuid 4 mm dik
• Buitenafwerking van de kast: glad
• Antislip vloer in met bakeliet gedekt marine hout van 18 mm dik
• Binnenlatwerk (+/- 200 mm ruimte tussen de latten) en met 

beschermrand aan de onderkant
• 1 plafondlamp met dubbele intensiteit van 2x21 Watt met 

schakelaar
• Aluminium achterframe met triplex luifel over de achterklep.  

De luifel is uitgerust met 2 gasveren en een goot
• Roestvrijstalen sluitingen en geschilderde scharnieren
• Vast aluminium dak met dwarsdragers
• Zwart PVC spatbord met slabben
• Reglementaire signalisatie
• Dakspoiler
• Wielerbeschermingen in geanodiseerd aluminium
• Rubberafdichtingen tussen het achterklepplatform en het 

achterframe van de carrosserie
• Luifel in triplex boven de achterklep. De luifel is uitgerust met 2 

gasveren en een goot

ACHTERKLEP:
• Hefvermogen: 750 kg.  

Aluminium plateau + witte verf
• Afstandsbediening binnenin 2 knoppen 
• Externe bediening in een zwart PVC-behuizing
• Automatisch kantelen van het vloerplateau

• Zonneklep (aanvulling in plaats van spoiler)
• Inklapbare zijtrap met 2 treden
• Bolvormige aanhangerkoppeling + 7-polige elektrische aansluiting
• Laadklepplateau van 1.800 mm
• Stroomonderbreker achterklep in de cabine
• Veiligheidslichten op achterklep
• Rolstops/containerstops
• Verf carrosserie (behalve dak) + spoiler of zonneklep 1 ondoorzichtige kleur
• Verf carrosserie (behalve dak) + spoiler of zonneklep 1 kleur gelakt metaal

OPTIES UTILITY

BESCHRIJVING OMBOUWING

BESCHIKBARE AANVULLENDE UITRUSTING


