ISUZU
KB 250 CABINE DUPLA 4X2 LE
Ligeira Comercial Caixa Aberta, 4 Portas, 5 Lugares
Manual, 5-velocidades
Diesel, 4-cilindros, 16-válvulas DOHC, injeção direta common rail,
Turbo Charger, Intercooler,
2499cc / 85kw@3600 r/min / 280Nm@1.800-2200 r/min
5294mm (C)/1860mm(L)/1790mm(A)
Capacidade Tanque combustível: 80 lts

Sistema Imobilizador
Airbags condutor e passageiro
Tranca automática das portas a partir de 20km/h
ABS + EBD+BAS
Radio com RSD, CD front loader/MP3
USB / IPOD / Auxiliary/ bluetooth
4 Colunas
Portas destrancam automaticamente em caso de
acidente
Sistema de fixação de cadeiras para crianças – Isofix
Barras de protecção lateral

Entrada 30°/Saída 22,7º /Altura solo 235mm/Peso Bruto-2850kg
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Direcção Assistida
Cabine com filtro de ar
Vidros de comando eléctrico à frente e atrás
Coluna de direcção desmontável e ajustável em altura
Volante de couro com controlos multifuncionais
Assento do motorista ajustável em altura
Bolsa de arrumação atrás dos assentos dianteiros
Ar condicionado manual
Assentos em tecido
Espelho retrovisor interno anti encadeamento
Relógio Digital
Alarme
Altura ajustável do cinto segurança de 3 pontos
Abertura da aba de tanque de combustível com controlo remoto
Porta com bolsos de armazenamento e suportes para copos
Porta-luvas iluminado e com fechadura
Caixa de armazenamento de consola central com tampa e suportes
para copos traseiros
 Luzes de leitura dianteira

Espelho retrovisor cor do automóvel com sinal de mudança integrado
Fecho centralizado das portas com comando à distância
Espelhos retrovisores externos eléctricos
Os vidros laterais eléctricos e fumados
Faróis de halogénio Multi-reflector
Faróis de nevoeiro
Jantes de liga leve 7J x 16
Pneus 245/70 R16C AT
Pneu sobressalente de liga leve 7J x 16
Radiador cor do automóvel
Pára-choques dianteiro cor do automóvel
Pára-choques traseiro preto e prateado
Puxador da porta cor do automóvel
Pintura metálica
Palas nas rodas dianteiras e traseiras
Barras de proteção lateral

Garantia: 3 anos ou 100.000 km, o que primeiro ocorrer
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