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Citroëni lai tarvikute valik võimaldab teile nii teie Berlingo Van
laadimisvõimaluste, kui ka mugavuse suurendamise sõiduki
kasutamisel.
Vastamaks rangetele, praktilisusele, kasutusmugavusele ja
ohutusele esitatavatele nõudmistele on kõik tarvikud valitud välja
meie inseneride tähelepaneliku kontrolli all ning seega on kõik
tarvikud ka garanteeritult väga vastupidavad ja töökindlad.
Tarvikud on kõik hõlpsalt paigaldatavad ja käsitletavad ning lisaks
on teil alati võimalus pöördumiseks meie esinduste poole alati,
kui vajate nõu või abi tarvikute paigaldamisel.

PIÈCES
D’ORIGINE
Tarvikud on saadaval laovarude piires, tootepartiid ei tarvitse olla piiramatud
ning toodetes võidakse aja jooksul viia sisse tehnilisi muudatusi. Fotod käesolevas
kataloogis on esitatud üksnes illustratiivsetel eesmärkidel ega ole siduvad.
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Citroën Berlingo Van laadimisvõimaluste laiendamiseks
ning hõlbustamiseks ette nähtud tarvikud on ühtviisi nii
stiilsed kui ka vastupidavad praktilises kasutuses. Neid
on ühtviisi lihtne nii paigaldada kui ka maha monteerida
ning tagavad teile kaupade veo kõige optimaalsemates
võimalikes ohutustingimustes.

1. Alumiiniumist pakiraam sõidukile M
2. Alumiiniumist katuseraam sõidukile XL
3. Katuseraami taladekomplekt
4. Terasest pakiraam sõidukile M
5. Kaitsevõrede komplekt
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Oma furgooni laadimisruumi kaitsemiseks on Citroënil pakkuda teile suurel hulgas hästi läbimõeldud ja praktilisi lahendusi.
Kõik see varustus on ideaalselt ühilduv just teie sõiduki konfiguratsiooniga, tagades sõiduki püsimise laitmatus kasutuskorras väga pika aja jooksul ning hoides kõrgel sõiduki
järelturuväärtuse.

1. Täispuidust põrand

4. Täispuidust küljekaitsmed

2. Polüpropüleenpõrand

5. Polüpropüleenist küljekaitsmed

3. Premium-klassi puitpõrand

6. Premium-klassi puidust küljekaitsmed
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Need tarvikud on töötatud välja teie eriveoste laadimiseks ning võimaldavad nii
raskete kui ka ruumikate esemete vedamise vastavalt liiklusseaduse ja -eeskirjadega
sätestatule.
Nagu ka kõik muu, Citroëni poolt kasutatav tehnika, on ka need seadmed ja
tarvikud allutatud enne nende lülitamist tootevalikusse arvukatele vastupidavus- ja
ohutuskatsetele.
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1. Redelikandur – rõhtsas asendis
2. Torude kandur
3. Redelikandur – kallutatud asendis
4. Vahesein torude vedamiseks
5. Haakeseadis ilma kuulliigendita
6. MULTIS haakeseade
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Teie Berlingo Van peab sõitma läbi muda ja pori, masin saab
pihta kivikestega sõitmisel kruusateedel ja seda kraabivad oksad
kitsastel metsateedel … Citroëni margikohast kaitsevarustust
iseloomustab ülim töökindlus ja vastupidavus ning see on
väga hõlpsalt hooldatav, tagades sõiduki, praktilises kasutuses
rasketele tingimustele allutatud pindade pikaealisuse nii sõidukis
sees kui ka väljast.
1. Tagumiste porilapatsite komplekt
2. Kummist matikomplekt
3. 3D, porimattidest vaipade komplekt
4. Porimattidest vaipade komplekt
5. Istmekatete komplekt
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TURVALISUS
Turva- ja ohutusvarustus leiab rakendust väga erinevates
olukordades, suurendades ühelt poolt teie endi ohutust ja kaitstes
teiselt poolt teie veost, seda nii teekonna kestel kui ka parkimisel.
Nõnda mööduvad teie teekonnad probleemideta ja muretult.
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1. MulTlock tugevdatud lukukomplekt
2. Võrestikuga lumekettide valik
3. ArmaDlock tugevdatud lukukomplekt
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4. Helkurribad
5. Sissemurdmishoiatus
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ELEKTRILINE

Nende, erinevat tüüpi pesadega
ühilduvate kiirlaadimise abivahenditega
sõidate rahulikul meelel alati kuhu
iganes vaja.
Loomulikult on kõik see tehnika meie
inseneride poolt põhjalikult testitud.

1. „Mode 3” režiimi laadimisjuhe, pikkus 7 m
2. Laadimisjuhtme kott
3. Laadimispunkt
4. Universaalne laadija
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