
BASISUITRUSTING

•  Zwarte stootstrip
•  Elektrisch bediende ruiten vooraan met sequentiële 

bediening
•  Frontale airbags
•  Schuifdeur rechts zonder ruit
•  Voorbekabeling voor trekhaak
•  Manuele airconditioning
•  Cruisecontrol + snelheidsbegrenzer
•  Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels,  

1 sleutel met plip
•  Stalen reservewiel
•  ESP (stabiliteitscontrole) + Hill Assist
•  Met zachte kunststof afgewerkt stuur met hoogte- en 

diepteregeling
•  Tweezitspassagiersbank + in de hoogte regelbare 

bestuurderszetel met regelbare lendensteun en armsteun.
•  Peugeot Bluetooth® : radio + handvrije telefoonkit met 

Bluetooth® + USB- en Jack-aansluiting + bediening onder 
het stuur

•  Klapdeuren zonder ruit achteraan, 180° opening
•  Stop & Start-systeem
•  Wieldoppen 16” - 
•  Bandenmaat : 215/65R16
•  ABS + noodstopbekrachtiging
•  Shift point display bij manuele versnellingsbak
•  Boordcomputer
•  12V-stopcontact op dashboard
•  Extra 12V-stopcontact in het handschoenenkastje
•  Hindernissendetector achteraan
•  Indirecte detectie voor te lage bandenspanning
•  Peugeot SOS & Assistance + Teleservices
•  Banquise-wit

EXPERT COMPACT MET INGEBOUWDE KOELCEL MET NEGATIEVE TEMPERATUUR 
BASISVOERTUIG: GESLOTEN COMPACTE BESTELWAGEN L1, 1.6 L BLUEHDI, 115 PK, STOP & START

PEUGEOT UTILITY  
KOELWAGEN

740 kg*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

1,19 m* 1,78 m*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

2,8 m³*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

1,36 m*

Nuttig  
laadvermogen

Nuttige  
hoogte

Nuttige  
lengte

Nuttig  
volume

Nuttige  
breedte

* Indicatieve gegevens.



•  Elektrisch inklapbare buitenspiegels
•  Mistlampen vooraan
•  Hindernissendetectoren voor- en achteraan + achteruitrijcamera + dodehoekverklikker,  

omvat elektrisch inklapbare buitenspiegels, mistlampen vooraan en Mirror Screen
•  Peugeot Connect: geconnecteerde 3D-navigatie met stemherkenning + digitale radio (DAB), omvat Mirror Screen

CEL:
• Ingebouwde koelcel van het merk ECP, voldoet aan de ATP-

normen van klasse C (Isolatiecoëfficiënt K = 0,40)
• Rigide gegoten panelen die op een dichte vloer steunen, met 

mofverbinding
• Sandwichpanelen geïsoleerd met geïnjecteerd 

polyurethaanschuim en met witte polyester bekleding
• Brandplaten in RTM (Resin Transfer Molding), vacuüm 

geproduceerd, met een grote resistentie.
• Grijze antislipvloer, met drempel in aluminium
• Waterafloop in de vloer
• Dakspoiler voor de koelgroep in “antracietkleur”

KOELGROEP:
• THERMOKING V-100 MAX 20 weg/sector (koelunit met directe 

aandrijving)
• Vermogen bij 0°C: 2.080 W
• Vermogen bij -20°C: 1.090 W
• Luchtdebiet: 745 m³/h
• Groep met aansluiting 220 V monofase
• Onderhoud van de koelgroep: 1e check-up na 3 maanden of 

5.000 km / 1 jaarlijks onderhoud

• Bevestigingsrails
• Tussenvloer demonteerbaar in aluminium roosters
• Plinten in aluminium 150 mm 
• Versie van de groep met verwarming
• Verf inbouwbak van de groep (andere kleur dan antraciet) 
• Opklapbaar rek
• Vleesdrager
• Klauwkoppelingen
• Uitrusting visvervoer

OPTIES UTILITY

BESCHRIJVING OMBOUWING

BESCHIKBARE AANVULLENDE UITRUSTING


