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3TE Сидіння водія "Comfort" 

1A9 Вологовідділювач із датчиком води 

9NE Цифровий тахограф 

7E7 Додатковий електричний повітряний опалювач (1 400 Вт)  

6XN Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом 

4Z3 Відділення для рукавичок із підсвіткою та замком 
7YA Інструкція користувача українською мовою 
6N3 Бризковики передні 
3QC 3-точкові ремені безпеки, регульовані по висоті  
Z12 Підготовка до встановлення автомагнітоли із 2 динаміками 

Колісна база: 3 640 мм  
Engine: 2,0 л. Euro VI SCR 130 кВ/ 177 к.с. 
КПП: 6-ти ступенева механічна  

Колір екстер‘єру: B4B4 Candy White (білий)

Колір інтер‘єру:  GA Gray Mesh-MAN Black/ Titanium Black-Palladium/Pearl Gray (сірий) 

Додаткові опції 
KH6 Система кондиціонування «Climatic» 

NY2 Акумулятор підвищеної ємності 
YY2 Сертифікат відповідності  
0Y3 Підготовка до експлуатації в холодних кліматичних зонах 



9JC Пакет для курців: розетка 12 В з запальничкою, 2 попільнички, 4 підстаканника на передній панелі 

2MR Посилена стабілізація (для подвійної ошиновки) 
ZR8 Сталеве запасне колесо із оригінальної шиною, набір інструментів та домкрат 
IS2 Блок керування із функцією програмування для забудовника 

Стандартне обладнання 
1AS Антиблокувальна гальмівна система (ABS) та Система стабілізації (ESC)  
7Y4 Система утримання ТЗ в полосі руху «Active lane keeping system» 
8GU Генератор 140 A 
J0B Акумулятор 520 A (92 Aг) 

6KA Чорна решітка радіатора із хромованою обробкою 

4I2 Центральний замок з дистанційним керуванням   
2NB 1 противідкатний упор 
TK4 4-циліндровий дизельний двигун 2.0 л. агрегат 03N.D 
DJ8 4-cциліндровий турбодизельний двигун 2.0 л./130 кВ (4V), biturbo, common rail,
1LC Дискові гальма спереду, 17 дюймів 
4UC Подушка безпеки водія 
7MP Норми викидів - Euro VI  
1T3 Аптечка та попереджувальний трикутник 
QL7 Атермальне скло бокових вікон  
2JF Сірі бампери спереду із обробкою у колір кузова 
0WX Максимальна допустима повна маса ТЗ: 5 500 кг 

8ID Подвійні галогенові фари спереду 

3SJ Пасажирське сидіння 2-місне праворуч 



9S5 Мультифункціональний "Plus" 

AT2 Вузький кінцевий поперечник з довжиною L = 1 149 мм і висотою Н = 225 мм, з кріпленням на болтах 

9Z0 Бортова напруга 12 
В 8SA Комбіновані задні 
вогні 
1X2 Задній привод, подвійне ошинування 

VV8 Посилена передня вісь (навантаження - 2 100 кг) 
8QJ 2 ключа з дистанційним керуванням, що складаються 
5RB Зовнішнє дзеркало праворуч, опукле, із вбудованим світлодіодним поворотом та широким 
кутом огляду 5AC Гумове покриття підлоги в кабіні 
N0V Обшивка сидінь з тканини 
8K1 Окремі денні ходові вогні 
8F1 Бічні маркерні вогні 
8T9 Обмежувач швидкості (регулюється водієм) 
7L6 Система «Start-stop» 

CX5 6 сталевих коліс 5.5J x 17, сріблясті (подвійне ошинування) 

VG0 Літні шини 
HH2 Шини 205/70 R17 C 115/113 
V0A Шини без зазначення певного бренду 
7H1 Максимальна швидкість 90 км/г (не може бути 
відключено) EU1 2 розетки 12 В, в приладовій панелі 
0S1 Задній протипідкатний захист 

4GF Атермальне лобове скло 
UG1 Система допомоги при рушанні вгору «Hill start assist» 
7AA Імобілайзер 
5EU Незакінчена реєстрація ТЗ типу  N2 
3W6 Звукоізоляція «Premium» 
5SB Зовнішнє дзеркало ліворуч, опукле, із вбудованим світлодіодним поворотом та широким 
кутом огляду L0L Кермо зліва 



9P1 Попереджувальний зумер для ременя безпеки 
водія  8N4 Вибір інтервалу роботи склоочисників 

Технічні дані 
Об‘єм двигуна -  1 968 cm³   
Потужність 130 кВ при 3 600 об/хв    
Maксимальний крутний момент 410 Нм / 1 500 – 2 000 
об/хв  
Індикатор інтервалу сервісного обслуговування (із увімкненим сервісним комп‘ютером) – до 50 000 
км або 2 роки 
Гарантія -  24 місяці, без обмеження пробігу 

Ваги 
Загальна повна маса ТЗ  - 5 
500 кг  Власна маса  -  2 188 
кг   
Навантаження на передню вісь – 2 
100 кг   Навантаження на задню вісь – 
4 000 кг   Загальна технічна повна 
маса ТЗ  - 6 100 кг  
Витрати пального 
Місто - 11,1 л/100 км   
Траса -  8,3 л/100 км   
Змішаний -  9,3 л/100 
км  
Викиди CO2 - 244 г/км  

Розміри 



Параметри і елементи 
надбудови Характеристики 

Вага фургона (з надрамником, 
зсувною перегородкою, та 

бічними дверима), кг. 
1150 (± 5%) 

Тип фургону Рефрижераторний 
Температурний режим -18 

Внутрішні розміри фургона по 
панелях, мм.: 

Довжина 4300 
Ширина 2200 
Висота 2000 

Внутрішній об'єм, м³ 18,92 
Підрамник (каркас основи 

фургона) 
З гнутих профілів, антикорозійна обробка, поґрунтований та 
пофарбований в чорний колір. 

Кріплення фургона до рами 
шасі 

За допомогою консольних кронштейнів та розвантажувальних елементів. У 
задній частині – жорстке з’єднання. 

Конструкція фургона 

Безкаркасна сандвіч-панельна конструкція 
Товщина утеплювача: 
- передня стінка – не менше 80 мм; 
- бокові стінки – не менше 80 мм; 
- панель даху – не менше 100 мм;,  
- дверей – не менше 80 мм. 

Наповнювач сендвіч-панелі          Екструдований пінополістирол. 

Зовнішня обшивка Армований скловолокном пластик, з додатковим ровінговим посиленням, 
виробництва компанії Optiplan GmbH, Німеччина. 

Внутрішня обшивка Армований скловолокном пластик, з додатковим ровінговим посиленням, 
виробництва компанії Optiplan GmbH, Німеччина. 

Підлога 

- Монолітна, багатошарова, самонесуча конструкція, термоізольована, 
товщиною не менше 100 мм, у складі підлоги – вологостійка фанера 
товщиною 18 мм, термоізолятор – екструдований пінополістирол; 
- Покриття підлоги (всередині фургону) – заливна, двокомпонентна, 
полімерна підлога з покриттям, жовтого кольору. 

Задні двері Двохстворчаті з фіксаторами, багатопелюстковий гумовий ущільнювач для 
запобігання попадання вологи та бруду всередину фургону. 

Фурнітура 

- Замки накладного типу Ulises / Peares (з ключем), по 1 на створку дверей; - 
Замок врізного типу Ulises / Peares (з ключем), на бічні двері; 
- Штанги для дверної фурнітури з нержавіючої сталі діаметром 27 мм на задні 
двері; 
- Метизи із нержавіючої сталі; 
- по 3 петлі на 1 створку задніх дверей та на бічні двері; 
- Нержавіюча фурнітура виробництва MRF, Іспанія. 

Зовнішня обв’язка кузова Анодований транспортний алюмінієвий профіль. 
Портал задніх дверей Нержавіюча сталь. 

Обладнання 

- Передня панель адаптована під встановлення холодильного 
обладнанняThermo King V500max50; 
- Додаткові Стопсигнали на порталі задніх дверей – 2шт; 
- Зсувна перегородка; 
- Бічні двері розташовані у правому передньому боці фургону  розміром 
800*1800 мм на відстані 950 мм від передньої стінки фургону; 
- Передні, задні й бокові габаритні LED маркера;  
(4 помаранчевих, 2 червоних, 2 білих маркерних вогні) на фургоні; 
- Освітлення LED всередині фургону (2 плафонів); 
- Висувна драбина (оцинкована)– 2 шт. 
- Гумові роликові задні відбійники (2 шт.) 

Характеристики рефрижераторного фургону



- Підкузовні нержавіючі фіксатори бічних і задніх дверей; 
- Алюмінієвий профіль (7відбортівка) висотою не менше 150 мм від підлоги 
та товщиною не менше 4 мм, по всьому периметру фургона, у тому числі і 
на дверях; 
- Алюмінієві кутники на стиках панелі всередині фургону; 
- Захисні полоси на передній стінці та дверях з алюмінієвого профілю 
товщиною 4 мм, шириною 150 мм, на висоті 1000 мм від підлоги; 
- Полоси фіксації вантажу на бічних панелях, на висоті 1000 мм від підлоги; 
- Пластикові підкрилки, виробництва Італія; 
- Боковий захист (веловідбійники): алюмінієвий профіль на відкидних 
кронштейнах, виробництва Італія; 
- Обклеювання світло-відбиваючою стрічкою.  

Габаритне креслення 
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