
NY CITROËN BERLINGO VAN
Optimerer transporten maksimalt



OPTIMER DIN TRANSPORT TIL DET MAKSIMALE

1. Vandret stigeholder med vippefunktion                                                                                                                          
Den aflåselige stigeholder gør det nemt at fastgøre stigen på enten tagbøjler  
eller tagbagagebærer. Sættet indeholder 2 stk., der rummer 3-lags stiger.

2. Rørboks                                                                                         
En rørboks beskytter dine rør og sikrer dig mod tyveri.

3. Indvendig rørboks                                                                                         
Indvendig rørboks til beskyttet opbevaring og sikker transport af rør.

4. Tværgående tagbøjler                                                                                         
Sæt med 2 tværgående tagbøjler.



TRÆGULV OG SIDEBEKLÆDNING

5. Trægulv
Trægulv med slidstærkt plastlaminat og  
nedsænkende plastbøsninger ved fastgørelses- 
punkterne. Gulvet er beskyttet med metallister  
ved bag- og sidedør.

6. Sidebeklædning
Sidebeklædningen beskytter lastrummets  
indersider og døre. Den formstøbte dækning  
i ABS beskytter hjulkasser og C-stolper.

7. Gulv af polypropylen



KOMFORT OG VARME TIL DIN CITROËN

Webasto varmere
For at skabe et optimalt klima i din varevogn, kan der 
vælges mellem to varmeløsninger. Der kan installeres en 
luftvarmer eller en vandvarmer. Fordelene er mange, og du 
kan få den varmeløsning, der passer præcis til dit behov.

        Webasto luftvarmer

FORDELE VED EN LØSNING MED LUFTVARMER:
·  Økonomisk og effektiv opvarmning af lastrummet  

– en ensartet og konstant temperatur sikres.
·  Velegnet til transport af følsomt gods, f.eks. maling og  

blomster. Varerne kan holdes frostfri – selv ved meget  
lave udendørs temperaturer.

·  Programmerbar temperaturstyring: Temperaturen kan  
holdes konstant på forprogrammeret temperatur.

·  Skal køretøjet holde parkeret med slukket motor i længere  
perioder og holde lastrummet varmt, anbefales det at  
installere et ekstra batteri.

·  Luftvarmeren installeres nemt og hurtigt.

Kontakt din lokale Citroën-forhandler for en pris.

EKSEMPLER PÅ LØSNINGER:
1. Skal lastrummet holdes frostfrit, er der brug for en luftvarmer 
i kombination med betjeningsenheden ”Rumtermostat on/off”. 
Temperaturen kan forudindstilles således, at varmeren  
automatisk aktiveres, når temperaturen når under en  
forudindstillet temperatur. Temperaturen kan f.eks. således 
holdes konstant på ca. 5° C.

2. Skal lastrummet til gengæld bruges som arbejdsplads, kan  
der installeres en luftvarmer sammen med betjeningsenheden  
”7 døgns kombiuret”. Der kan suppleres med ekstratilbehør som  
f.eks. et luftspjæld, der gør varmeløsningen mere fleksibel og  
individuel. Ved at supplere med spjældet, kan der vælges om  
luften skal ledes ud i lastrummet eller ind i førerkabinen.

TEKNISK FUNGERER LUFTVARMEREN SÅLEDES:
Bilvarmeren aktiveres, der tilføres brændstof fra bilens tank  
samt luft til varmeren. Brændstof-/luftblandingen antændes  
af en glødestift, og forbrændingskammeret varmes op. 
Den varme luft transporteres via varmeslangerne 
(hvis monteret) til det ønskede sted – f.eks. førerkabinen. 

BETJENINGSENHEDER:
Der findes 4 forskellige typer betjening til din  
Webasto luftvarmer.

BETJENINGSENHED SKAL TILKØBES. VÆLG MELLEM:
”Rumtermostat on/off”: For temperaturstyring af varmeren. 
”Drejepotentiometer”: For varmeregulering af varmeren.
”7 døgns kombiur”: Med mulighed for forprogrammering  
af starttid og med varmeregulering. 
”ThermoCall TC4”: Betjen varmeren via opkald,  
SMS eller en app til din smartphone.

        Webasto vandvarmer 

FORDELE VED EN LØSNING MED VANDVARMER:
· Komfort: Opvarmet kabine og isfri ruder.
·  Sikkerhed: Kom sikkert fra start med frit udsyn hele vejen 

rundt. De fleste ulykker sker inden for de første 15 min.  
efter start. Årsagen er dårligt udsyn og længere reaktionstider 
ved lave temperaturer. Især tilisede ruder udgør en høj  
sikkerhedsrisiko. 

·  Miljøvenlig: Motoren forvarmes til driftstemperatur og derved 
undgås de ødelæggende koldstarter. Brændstofforbrug og de 
forurenende emissioner reduceres på de første kørte kilometer.

·  Nyd frokosten i en varm kabine med god samvittighed 
– uden at motoren står i unødvendig tomgang.

Kontakt din lokale Citroën-forhandler for en pris.

TEKNISK FUNGERER BILVARMEREN SÅLEDES:
Bilvarmeren aktiveres, der tilføres brændstof fra bilens tank  
samt luft til varmeren. Brændstof-/luftblandingen antændes  
af en glødestift, og forbrændingskammeret varmes op.  
Cirkulationspumpen transporterer kølevæsken gennem  
bilvarmeren til varmeapparatet og retur til motoren, som  
herved også opvarmes. Varmen afgives i bilens varmeapparat  
og ledes via bilens blæsersystem ind i kabinen. 

BETJENINGSENHEDER:
Der findes 4 forskellige typer betjening til din  
Webasto vandvarmer.

BETJENINGSENHED SKAL TILKØBES, VÆLG MELLEM:
”MultiControl”: Programmering – op til 3 starttidspunkter  
7 dage frem.
”Fjernbetjening Telestart T91”: Nem tænd-/slukfunktion  
med en rækkevidde på op til 1.000 m.
”Fjernbetjening Telestart T100 HTM”: Med display  
og mulighed for forprogrammering af ønsket afgangstid. 
” ThermoCall TC4”: Betjen varmeren via opkald, SMS  
eller en app på din smartphone.

8.

9.



BESKYTTELSE

13. Vindafviser

14. Gummimåtter

15. Tekstilmåtter

12. Sædeovertræk

11. Stænkklapper10. Sidebeskyttelseslister



EFFEKTIV OG SIKKER KØRSEL

17. Navigationssystem 
Navigation med dansk tale og dansk  
menu samt kort over hele Europa.

18.  Universalholder til smartphones 

19. Parkeringssensor for og bag 
Parkeringshjælpen registrerer ved hjælp af  
de integrerede sensorer både for og bag,  
hvis der er  forhindringer tæt på køretøjet.

16. Bakkamera 
Kameraet monteret over 
stoplyset ved bagdørene 
og den separate skærm 
på A- stolpen sikrer dig et 
godt udsyn ved bakning.



20. Anhængertræk 
Udstyr din nye Citroën  
Berlingo Van med  
anhængertrækket, der har  
fastmonteret krog, og leveres 
med et 13-polet ledningsnet.



SIKKERHED

22. Brandslukker 
Pulverbrandslukker på  
1 kg i klasse ABC-stålbeholder 
(H310 mm – Ø 85 mm)

23. Forstærkede låse (bag) 
Din nye Citroën Berlingo Van fås med løsninger,  
der giver dig tryghed. Herunder forstærkede låse der 
beskytter bilen mod indbrud og tyveri af lasten.

24. Beskyttelsesgitter til bagdøre 
Beskyttelsesgitre til ruderne i bagdørene sikrer  
optimal beskyttelse mod tyveri og indtrængen.  
Gitret passer perfekt i bagrudens form.

21. Snekæder 
Kør sikkert og trygt på snedækkede veje.  
Snekæderne er effektive og lette at montere.

26.  Forstærkede låse (for)25. Dørpanelbeskyttelse  
(også i rustfrit stål)



27. P-skive 
Den elektroniske P-skive er til den  
kræsne køber. Får du en P-bøde og det er 
produktet, som er årsag, refunderes bøden. 
Gælder inden for garantiperioden på 2 år  
– godkendt af Trafikstyrelsen. 

29. Tyverialarm 
Alarmen styres via den originale fjernbetjening 
og hjælper med at beskytte din Citroën Berlingo 
Van mod indtrængen og tyveri.

28. Sikkerhedspakke 
Pakken indeholder de  
mest nødvendige artikler,  
hvis uheldet er ude. Første- 
hjælpstaske, advarselstrekant,  
gule refleksveste, handsker  
og knæklys.



32. Dometic SinePower DSP 212  
Denne kompakte sinusvekselretter er  
designet til at omdanne 12 V batteristrøm 
til ren 230 volt vekselstrøm og sikrer  
pålidelig drift af apparater med strøm- 
forbrug op til 150 W fra køretøjets batteri.

Energibesparende standby-tilstand med 
automatisk opvågningsfunktion, samt  
støjsvage blæser som er belastnings-  
og temperaturstyret.

30. Dometic TropiCool TCX 14 

Termoelektrisk køleboks i helt nyt  
design til 12 eller 24 volt jævnstrøm  
og 230 volt vekselstrøm. Sørger for  
praktisk og effektiv transportabel køling 
eller opvarmning i 14 l.

31. Dometic TropiCool TCX 21
Termoelektrisk køleboks i helt nyt  
design til 12 eller 24 volt jævnstrøm  
og 230 volt vekselstrøm Sørger for  
praktisk og effektiv transportabel  
køling eller opvarmning i 20 l. 

Køler ned til 27 °C under udenoms- 
temperaturen, og kan opvarme  
op til +65°C

TILBEHØR



35. Dometic PerfectView VT 50WiFi 
Bakkamerasystem med smartphone app  
– til overførsel af videosignaler  
over en afstand på op til 20 m (frit udsyn). 
Fastgøres på nummerpladen, det er ikke  
nødvendigt at bore.

33. Dometic SinePower DSP 412
Denne kompakte sinusvekselretter er  
designet til at omdanne 12 V batteristrøm  
til ren 230 volt vekselstrøm og sikrer  
pålidelig drift af apparater med strøm- 
forbrug op til 350 W fra køretøjets batteri.

Monteringsvenligt design til omformer  
og holder.

34. Dometic SinePower DSP 612 
Denne kompakte sinusvekselretter er  
designet til at omdanne 12 V batteristrøm  
til ren 230 volt vekselstrøm og sikrer 
pålidelig drift af apparater med strøm- 
forbrug op til 600 W fra køretøjets batteri.

Automatisk genstart efter overbelastning,  
over- eller underspænding. Ideel til drift  
af f.eks. elektrisk værktøj.

36. Dometic TropiCool TCX 35
Termoelektrisk køleboks i helt nyt 
design til 12 eller 24 volt jævnstrøm 
og 230 volt vekselstrøm Sørger for 
praktisk og effektiv transportabel køling 
eller opvarmning i 33 l.

Meget effektiv med intelligent  
strømbesparelse.



Du har valgt din Berlingo Van, fordi den opfylder dine ønsker og krav til
rummelighed, anvendelighed og kvalitet, men også fordi den skal være med 
til at optimere dit daglige arbejde inden for dit håndværk eller servicefag.

Sortimo giver dig mulighed for hurtigere at forberede din servicebil, værkstedsbil  
og andet erhvervskøretøj til det ønskede brug – og gør det mere økonomisk.

Globelyst er bilindretningen fra Sortimo, som ikke går på kompromis,  
og er perfekt afstemt til din Berlingo Van.

44. Autokontor
Sortimo Autokontor med to mapperum, 
skriveunderlag med dokumentklemme  
og hul til en 1,5 l flaske. 

Under skriveunderlaget forefindes  
et stort opbevaringsrum.

Mål (BxDxH): 362x661x480 mm

43. Simpleco mini  
til de helt små varebiler
Vælg ud fra forskellige varianter  
til både højre eller venstre side  
– og sammensæt din helt  
personlige Simpleco løsning.

Simpleco Mini systemet optager ikke  
gulvplads, så der er mulighed for  
transport af store emner på vognbunden.

Den nye generation af Simpleco  
er i  lighed med tidligere version  
let at samle og montere i varebilen.

VENSTRE SIDE · FØRERSIDE

SIKKER BILINDRETNING TIL DIN BERLINGO

B x D x H: 1250 x 382 x 1032 mm 
Vægt: 23 kg

• 3 hylder høj
• 1 bundskinne

GBLK 2LV

37.

B x D x H: 1250 x 382 x 1032 mm 
Vægt: 31 kg

• 1 hylde høj m/ 1 x skilleplade
•  2 hylder m/ 2 x M-BOXXe  

m/håndtag og 8 x S-BOXXe
• 1 bundskinne

GBLK 2SV
• 1 hylde høj m/ 2 x skilleplader
• 1 hylde m/ 7 x S-BOXXe 
• 2 skuffer
• 2 T-BOXXe på udtræk
• 1 liftklap
 • 1 surringsbundskinne

GBLK 2PV

B x D x H: 1250 x 382 x 1032 mm 
Vægt: 53 kg

38. 39.



Det er et unikt og gennemtestet system, hvor der er tænkt på det hele. Uanset  
om det drejer sig om kufferter, skuffer eller indsatse til smådele og reservedele.  
Indretningen kan altid tilpasses og udbygges individuelt efter behov og ønsker. 

Sortimo tilbyder et stort antal produkter, som giver dig mulighed for at sikre din  
last på den rigtige måde. Forankringspunkter, stropper, spændestænger og sikker-
hedsnet gør det enkelt og hurtigt at skabe det højest mulige sikkerhedsniveau.

Sortimo anbefaler, at der anvendes en SOBOGRIP vognbund i forbindelse med  
montage af Sortimo bilindretning.

HØJRE SIDE · PASSAGERSIDE

AKSELAFSTAND: 2728 MM / L1H1

• 2 hylder høj
• 1 bundskinne

GBLK 2LH

  B x D x H: 750 x 382 x 964 mm 
Vægt: 14 kg

B x D x H: 750 x 382 x 964 mm 
Vægt: 23 kg

• 1 hylde høj m/ 1 x skilleplade
•  2 hylder m/ 2 x M-BOXXe  

m/ håndtag og 2 x S-BOXXe
• 1 bundskinne

GBLK 2SH
• 1 hylde høj m/ 1 x skilleplade
• 3 skuffer 
• 1 liftklap
• 1 surringsbundskinne

GBLK 2PH

B x D x H: 750 x 382 x 964 mm 
Vægt: 34 kg

41. 42.40.

45. Sobogrip vognbund

 Den robuste vognbund

• Integrerede surringspunkter
•  Nedfræset alulister ved  

indstigningsområder
•  Skridsikker, slidstærk og 

modstandsdygtig overflade.

46. Sowaflex sidebeklædning

 Den lette og robuste sidebeklædning

• 100% genanvendeligt plastmateriale
• 60% lettere end træ
•  Tåler fugt, olie, benzin og  

div. kemikalier.

47. Sowaflex loftbeklædning

 Den praktiske loftbeklædning

• 100% genanvendeligt plastmateriale
• 60% lettere end træ
•  Tåler fugt, olie, benzin og  

div. kemikalier.



CITROËN KVALITET – DERFOR ER DET EN GOD IDÉ AT KØBE ORIGINALT

Skræddersyet design
Citroën tilbehør er designet og udviklet specielt til hver enkelt
model. Alternativt er det håndplukket, så det passer perfekt til
bilen. Der er tænkt over helheden, og både materialer, farver
og formgivning følger bilens design. F.eks. er pasformen altid
optimal på en fælge, eftersom den er skabt specielt til din Citroën.

Samme høje kvalitet
Vores originale tilbehør holder til at blive brugt. Alle materialer
klarer rengøring, hyppige af- og påmonteringer og hverdagens
slidtage. Alt er kvalitetstestet, så det holder hele vejen.

Et trygt valg
Moderne biler rummer en del avanceret teknologi, og det  
er ikke risikofrit at tilslutte uoriginalt elektronisk udstyr.  
I nogle tilfælde kan du miste dele af din garanti. Den slags  
bekymringer slipper du for, når du vælger originale dele og  
et autoriseret Citroën værksted.

Højere brugtvognsværdi
Originalt tilbehør er et godt salgsargument på brugtbilsmarkedet.
Det giver en højere kvalitetsopfattelse og skaber større tryghed
hos køberen. Se mere på www.citroen.dk.
 



Originale Citroën-reservedele 
På Citroëns værksteder er originale reservedele og fabriksgodkendte 
materialer en selvfølge da det betyder større sikkerhed og bedre 
mulighed for en højere gensalgspris på din bil. Netop derfor  
arbejder Citroën-mekanikerne med specialværktøj, der jævnligt  
bliver kontrolleret af Teknologisk Institut. 

Større tryghed
Får du en skade, opretholdes din garanti mod indefra kommende 
rustgennemtæring, så længe du får udført reparationen på et  

autoriseret Citroën-værksted. Her får du udleveret et underskrevet 
kvalitetscertifikat, som garanterer, at bilen er lige så god og sikker 
som før skaden. Det samme gælder såvel den passive som aktive 
sikkerhed i bilen, som har samme høje niveau som før skaden.

Citroën Service- og Reparationsaftale
Med en Citroën Service- og Reparationsaftale behøver du ikke  
bekymre dig om uforudsete værkstedsregninger. Mod et fast  
månedligt beløb er din Citroën dækket ift. serviceeftersyn og  
reparationer i den aftalte periode. 

Læs mere om Citroën Service- og Reparationsaftale på citroen.dk



Forhandler

Brochuren indeholder flere produkter som er markedsført i Danmark af lokale producenter og er dermed ikke originale Citroën tilbehørsdele. Processen vedrørende levering  
og reklamationer kan derfor differentiere. Brochuren er baseret på internationalt billedemateriale, og billederne kan derfor variere i forhold til de leverede varer.  
Montering af de viste udstyrsprodukter kan afhænge af bilens øvrige udstyr og udformning. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og forlængede leveringstider. 
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5FLEET – Flåde og materielstyring

BERLINGO VAN

5FLEET sparer masser af tid og penge i den daglige styring af dine biler

48. DIIMS SPORING
DIIMS er en lille sporingsenhed til  
forsvundet, glemt eller stjålet materiel.  
DIIMS positioner kan aflæses på 5Fleet.com.

DIIMS er velegnet til: Større eller mindre  
maskiner, el-tavler, trailere, måleudstyr,  
arbejds- og mandskabsvogne.

49. 5FLEET GPS
5FLEET GSM/GPS installeres i din  
varevogn. 5FLEET-enheden overfører  
data via mobilnetværket direkte til  
en central server. Dine data kan  
derefter aflæses via din online oversigt  
på www.5Fleet.com.
Kontakt os for installation.

HVAD ER 5FLEET
5Fleet er din kørebog over bilparken  
samt sporing af materiel – samlet et sted!
Din 5fleet GPS enhed logger trådløst og  
helt automatisk informationer til kørebogen  
om adresser, kørte kilometer og drifts timer. 
Via 5Fleet.com har du adgang til  
samtlige indsamlede informationer.  
Alt er overskueligt og nemt at gå til!

Dagsrapport 
· Dagsrapport pr. bil 
· Udnyttelsesgrad pr. bil

Bilernes position 
·  Se bilerne online på kort
·  Følg en bil på kortet
·  Totalt overblik over bilerne

Kørebog 
· Se bilernes rute på kort 
· Dokumentation af Start / Stop 
· Registrering af km / timer

Tidsregistrering på lokation 
·  Opret områder – f.eks. byggepladser  

– hvor bilens tid i området registreres


