CITROËN BERLINGO VAN

AKSESUĀRI

SATURS
4. LPP. TRANSPORTĒŠANA
10. LPP. AIZSARDZĪBA
12. LPP. DROŠĪBA
14. LPP. ELEKTRĪBA
Plašais Citroën aksesuāru klāsts ļauj Jums palielināt Berlingo
furgona pielietojamību, kā arī paaugstināt tā komforta līmeni.
Visi pieejamie aksesuāri, sekojot stingrām saderības, izturības un
drošības prasībām, ir mūsu vadošo inženieru apstiprināti.
Visus aksesuārus varat viegli uzstādīt un pielāgot pēc
nepieciešamības, vai arī varat to uzticēt veikt mums, apmeklējot
kādu no mūsu pārstāvniecībām.

PIÈCES
D’ORIGINE
Aksesuāri var būt pieejami ierobežotā daudzumā, ņemot vērā ražotāja iespējamu
to izplatīšanas pārtraukšanu un/vai tehnisku uzlabojumu veikšanu. Brošūrā
redzamajiem attēliem ir ilustratīva nozīme.
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Citroën Berlingo furgona aksesuāri, kas paredzēti
iekraušanas un pārvadāšanas atvieglošanai, piešķir
vārdam «funkcionāls» pilnīgu nozīmi.
Tie ir viegli uzstādāmi un tikpat viegli demontējami,
garantējot kravas transportēšanu optimālos drošības
apstākļos.

1. Alumīnija platforma (garuma versijai M)
2. Alumīnija platforma (garuma versijai XL)
3. Jumta stieņu komplekts
4. Tērauda platforma (garuma versijai M)
5. Aizmugurējo durvju logu aizsargu komplekts
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Lai aizsargātu Jūsu komerctransportu, Citroën piedāvā dažādas kravas telpas pilnas vai daļējas apdares iespējas.
Šis aprīkojums, kas ir lieliski pielāgots Jūsu automašīnas konfigurācijai, ne vien nodrošina tās ilgāku kalpošanas laiku, bet arī saglabā tā vērtību.

1. Neapstrādāta koka grīdas segums

4. Neapstrādāta koka apdare

2. Polipropilēna grīdas segums

5. Polipropilēna apdare

3. Augstas kvalitātes koka grīdas segums

6. Augstas kvalitātes koka apdare
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Šie aksesuāri paredzēti īpaši smagu kravu un lielgabarīta priekšmetu pārvadāšanai.
Tāpat kā citi Citroën aksesuāri pirms to apstiprināšanas tie ir bijuši pakļauti stingri
uzraudzītiem pretestības un drošības testiem.

1. Kāpņu turētājs (horizontāls)
2. Cauruļu turētājs
3. Kāpņu statīvs noliektā pozīcijā
4. Cauruļu turētāja iekšējā starpsiena
5. Sakabes ierīce bez šarnīra
6. Sakabes ierīce ar lodveida šarnīru

3
08 TRANSPORTĒŠANA

4

5

6
09

AIZSARDZĪBA
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Jūsu Berlingo furgons bieži tiek pakļauts dažādu netīrumu
iedarbībai, nelīdzenumu pārvarēšanai u.tml. Citroën
individuālais aprīkojums, kas paredzēts tā aizsardzībai,
ir ārkārtīgi izturīgs, viegli kopjams un pagarina kopējo tā
kalpošanas ilgumu.

1. Aizmugurējo dubļu sargu komplekts
2. Gumijas paklāju komplekts
3. Formētu paklāju komplekts
4. Paklāju komplekts
5. Sēdekļu pārvalku komplekts
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DROŠĪBA
Aksesuāri drošībai ir pielietojami nepārtraukti, gan lai uzlabotu Jūsu
un kravas aizsardzību, gan brauciena laikā, gan stāvvietā.
Un Jūs mierīgi varat doties ceļā!
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1. Pastiprināts slēdzenes komplekts MulTlock
2. Krusta formas sniega ķēžu komplekts
3. Pastiprināts slēdzenes komplekts ArmaDlock
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4. Atstarojošas uzlīmes
5. Pretzādzības signalizācija
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ELEKTRĪBA

Brauciet mierīgi, līdzi ņemot šīs
ātrās uzlādes aksesuārus, kas spēs
pielāgoties visa veida kontaktligzdām!
Un, protams, šo materiālu ir
pārbaudījuši un apstiprinājuši mūsu
zīmola vadošies inženieri.

1. 3. tipa uzlādes kabelis (7 m)
2. Uzlādes kabeļa soma
3. Uzlādes stacija
4. Universāls lādētājs
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