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XL TRAV

5 pers hytt & 1100kg lastvikt
Denna bil har plats för två hästar och i den krocktestade förlängda förarhytten finns
utrymme för totalt 5 bältade personer. Tre personer kan vila bakom föraren. Bilens
yttermått är Bredd 2100mm, Längd 6240mm, Höjd 2935mm. Vid full tank och 75kg
förare har bilen hela 1120 kg Lastvikt.
Vit bil med Stark och snål motor på 145hk /350Nm dubbelturbo med Start/Stop funktion.
Utdragbar sovbrits och möjlighet för ytterligare en mindre person att sova under brits.
Ryggstödet kan även fällas upp så ytterligare en person kan sova.

Standardutrustning:
Ryggstöd baksäte är uppfällbart för extra bädd
Baksätessoffa är utdragbar till hela 81cm bädd
Baksätessoffa är uppfällbar för lättare åtkomst av packning
Fönster baksäte
Pollenfilter
Elytterspegel med lång arm och uppvärmning
Eluppvärmda framsäten med armstöd
3-punktsbälte med bältessträckare i framsätena
3 punkts bälte för två i baksäte och midjebälte i mitten.
Krockkudde
ESP (Antisladd)
ASR (Antispinn)
ABS Låsningsfria bromsar
Dieselvärmare till motorn som automatiskt går igång vid temperatur under 5+ grader
Celsius.
Aluminumfälgar för viktens skull
Ställbar ratt med integrerad farthållare
Färddator
AC
Extra Gummimattor i förarhytt
Brandsläckare
Radio/MP3/AUXUSB/Bluetooth
2st 12V-uttag i instr.bräda
Automatisk låsning och Centrallås dörrar förarhytt,
Backkamera som går igång automatisk när backväxel läggs i.
Kamerabevakning hästdel med ljud och förstärkning av bild vid mörker
Skiljevägg flyttbar i fyra läge
Yttre bom i aluminium
Fast bogvägg med bom
Två öppningsbara fönster i hästdel
Två takluckor i hästdel
LED belysning tak
LED belysning i lastutrymme
LED belysning baksäte
2st LED Kartläsarlampor baksäte
Termometer för hästdel
Takfläkt med styrning från förarhytt.
Dunlomat gummimattor i hästdel
Renault 3års Garanti max 10000mil eller 2års Garanti obegränsad körsträcka
OBS detta är EJ Renault Trucks fordon (Röd Logo på dörrar) som endast har ett fåtal
Garantiverkstäder i Sverige!
Pris ny enligt ovan

549 000:- exkl moms

Återförsäljare: Staby Gård Ridcenter, Linköping
www.stabygard.se
0708-70 27 28

sofia@stabygard.se
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Utrustning för Trav:
Hingstgaller med foderbord i Aluminium
Dragkrok med fotsteg
Sulkyhållare
Extra belysning lastramp och bakom bil
LED Fjärrljusramp
Dieselvärmarstart från dosa
Sidolucka till baksäte
Fönster Baksäte
Kartläsarlampor 2st
Avlastningsbord fram
Dimljus
Regnsensor

15 000:- / 18kg
9 900:- / 30kg
9 900:- / 8kg
3 900:- / 1 kg
6 000:- / 4 kg
2 500:1 750:0:0:0:0:0:-

Totalt pris Vit bil

597 950:- exkl moms
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