Casalini Style växer och blir både
längre och bredare med ny läcker
formgivning från den världsberömde bildesignern
”Italdesigner’s”
ritbord.

Utrustning, tillbehör
KOMFORTPAKET

De Luxe

Komfortpaket

Justerbart förarsäte i längdriktning och ryggstöd

•

•

Nackstöd klätt med skinnmaterial

•

•

Radioantenn och 2 100 watts högtalare

•

•

Innerbelysning

•

•

Solskydd med belyst make up spegel

Karossen byggs i handupplagd glasfiberarmerad plast vilket gör den unik genom
sin styvhet och är speciellt lämpad för vårt
lite kallare klimat i Sverige.

•

Heltäckande mattor invändigt i hög kvalitet

•

Cigaretttändare och askkopp

•

•
•

Förvaringsfickor på dörrarna

•

•

4 halogenlampor fram

•

•

Dimljus bak

•

•

Utrustning, tillbehör

Varningsljus bak

•

•

SPORTVERSIONEN med utgångspunkt från version 2

Bromskivor fram och bak med dubbelt bromskretssystem. Fram 210 mm, bak 150mm

•

•

Vindrutetorkare fram med tre hastigheter plus intervall

•

•

Eluppvärmd bakruta

•

•

Rullbälten

•

•

Nummerskyltsbelysning

•

•

Ett tredje varningsljus för bromsar

•

Läderklädda säten
Läderklädda dörrsidor
Läderklädd ratt
Läderklädd växelspak
Pedaler i aluminium (antihalk), kromad handbromsspak
Metalliclack med sportstripes
Lågprofildäck 165/55 R14, aluminiumfälgar
GPS Navigator

Infällt ljus på dörrarnas bakkant

•

•

EXTRA UTRUSTNING

Värme och defroster med flera hastigheter

•

•

Ljudisolerad motor

•

•

Handsfack på instrumentbrädan

•

•

Låda för däcksreperation

•

Metalliclack
Lågprofilsdäck 165/55 R14
GPS navigationssystem
Air condition
Siderails på taket

Fälgar med navkapslar

•

Däck 135/70 R13

•

Bagagerumsskydd hopfällbart

•

Aluminiumfälgar 14 ” Däck: 155/65 R 14

•

Radio och CD spelare

•

•

Elektriska fönsterhissar

•

Centrallås med fjärrkontroll

•

TEKNISKA DATA
Motor:

Mitsubishi diesel, 2 cylindrar,
538 cc, direkt insprutning

Drivning:

CVT ( variomatic/steglös fram och bak)
framhjulsdrift

Bromsar:

Skivor fram och bak med dubbelt
bromskretssystem
480 W, 12 volt batteri med 40 Amp

Reservhjul med domkraft

•

Generator:

Kromat tanklock med nyckel

•

Chassi:

Rostskydd stålram

Framljus elektroniskt justerbara på höjden

•

Kaross:

Handupplagd glasfiberarmerad plast

Bagagenät för dokument / vänster och höger sida bak

•

Tankvolym:

19 liter Bränsleförbrukning: 0,3 liter/mil

•

Längd:

3000 mm Bredd: 1500 mm

•

Höjd:

1500 mm

Avgas Co2:

Mindre än 110 gram per kilometer

Dimljus fram
Bogserögla fram
Formsydda mattor fram

•

•

Den moderna dieselmotorn från
Mitsubishi är marknadens mest kompakta
smådiesel som är ca 20% lättare och har
20% mindre mått än motsvarande motorer.
Dessutom är den nya generationen
dieselmotorer från Mitsubishi tystare,
renare samt har mindre vibrationer.
Casalini Style är marknadens
nyaste och modernaste körkortsfria
mopedbilskonstruktion.

IMPORTÖR
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