
• Elektronisk tilkobling af firehjulstræk

• Aut. forhøjet tomgang ved koldstart • TCS (traction control) 

• Kulde forberedt-batteri, starter, ptc varmer • BAS (brake assist system)

• ABS-bremser 

• ESP (elektronisk stabilitetsprogram)

•Standard instrumentering

• Sædebetræk i standard sort stof 

• Krom bagkofanger

• El sidespejle med varme og blink

Motor 2,5 l twin-Turbodiesel commonrail (4 cylindre - 16 ventiler)

Ydelse 163 hk (120 kw) v. 3.600 omdr./min. 

Moment 400 Nm v. 1.400-2.000 omdr./min. 

Hjul/dæk 245/70R16 stålfælge/255/65R17 alufælge

Transmission Manuel 6-trin 4x4 med reduktionsgear/Aut. 5-trin 4x4 med reduktionsgear

Længde/bredde/højde 5.295 mm/1.860 mm/1.790 mm

Overhæng for/bag 905 mm/1.295 mm

Frihøjde 235 mm

Akselafstand 1.820 mm

Track bredde for/bag 1.570 mm/1.570 mm

Ind/udgangsvinkel 30o/22,7o

Lad længde 1.795 mm

Lad bredde 1.530 mm

Lad højde 465 mm

Ladmål i alt 1,1 m3

Køreklar vægt 2.015 kg

Totalvægt 3.000 kg

Maksimal bruttovægt 6.000 kg

Opdateret: 01-04-2016

D-MAX EXTENDED

• Klimaanlæg fuldautomatisk • Ratbetjent  Telefon & Audioanlæg • Aflåselig bagsmæk

• Stålfælge

• Centrallås

*Bluetooth er kompatibel med udvalgte telefoner. Funktionalitet afhænger af telefontypen.

Udstyr 4x4 Standard Manuel
• Aircondition

• El ruder 

Udstyr 4x4 Exclusive Automatic (udover 4x4 Premium Manuel) 

• Kopholdere 6 stk.

• Højt stoplys

• 6 airbags

• Kørelys foran

• Reservehjul

• Trinbræt

• Krom håndtag i bagsmæk

• Tripcomputer

• Indfarvet front kofanger

• Krom emblemer

• Lukket opbevaringsrum på instrumentbord • Læselamper og solbrilleopbevaring i loft 

Udstyr 4x4 Premium Manuel (udover 4x4 Standard Manuel)
• Audioanlæg med CD/Radio/USB & AUX

• Bluetooth*

• Premium sæder med varme 

• 12 volt udtag i handskerum

• Fuld rustbeskyttelse

Vægte

Tekniske specifikationer 

• Elektrisk førersæde

Motor

• Krom dørhåndtag

• Automatgear • Lædersæder

• Premium instrumentering m. info display • Højdejusterbart rat • Højdejusterbart sæde

• Sorte kofangere for og bag

• LED delbaglygter• 6 højtalere med "Surround sound"

• Tågelygter for 

Mål

• Fjernbetjent centrallås m. Alarm

• Krom kølergrill

• Alufælge "17

• El justerbar og indklappelige sidespejle 

• Fartpilot ratbetjent

• Læderrat • Krom sidespejle
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