
CITROËN JUMPER



VERSÁTIL E CONFORTÁVEL 
COMO NUNCA
Com mais versatilidade e conforto, o Citroën Jumper é o utilitário mais completo da categoria. Com enorme 
capacidade de carga e diversos itens de série, conta com toda a potência do motor 2.0 BlueHDi com 130 cv, 
o que faz dele a escolha mais inteligente para o seu negócio.

CITROËN JUMPER
MUITO MAIS PARA 
O SEU NEGÓCIO.

CAPACIDADE DE 
AMPLIAR NEGÓCIOS  
O Citroën Jumper possui capacidade 
de carga para suportar até 1.667 kg.

MAIS ECONOMIA 
COM TECNOLOGIA 
O exclusivo motor BlueHDi, aliado 
à tecnologia AdBlue®, garante uma 
enorme redução na emissão de poluentes. 
Mais economia e tecnologia para fazer 
seu negócio avançar.

ESSENCIAIS2

GRANDE VOLUME 
DE CARGA

Aproveite todo o potencial do espaço 
interno do Citroën Jumper, com 

capacidade de volume de até 13 m³.

DESIGN E MOBILIDADE 
Uma estrutura interna pensada para oferecer 

mobilidade e conforto e um design externo 
moderno, tendo a parte frontal robusta, o que 

chama mais a atenção para o veículo.

ITENS DE SÉRIE 
E DE CONFORTO

Pensado para o seu dia a dia, o Citroën 
Jumper é o mais completo em itens 
de série da categoria. Com direção 

eletro-hidráulica, ar-condicionado, vidros, 
travas e retrovisores elétricos e muito mais.



O CITROËN JUMPER CONTA 
TAMBÉM COM OS MELHORES 
SERVIÇOS.

REVISÃO NO MESMO DIA 
Prioridade no agendamento e entrega 
no mesmo dia, ou a próxima revisão é gratuita. 

REVISÃO PREÇO FIXO 
Respeito ao preço divulgado ou você 
não pagará pelo serviço.

VEÍCULO RESERVA 
Para sua comodidade, caso seu veículo 
permaneça mais de 4 dias em reparo.

FACILIDADE NO PAGAMENTO 
Pagamento em até 4 vezes sem juros 
no cartão para todos os serviços e peças.

8 ANOS DE ASSISTÊNCIA 24H 
Serviço de reboque gratuito durante 8 anos.

SERVIÇOS5

Saiba mais sobre a linha profissional 
da Citroën em professional.citroen.com.br.

Imagens meramente ilustrativas.



EQUIPADO PARA 
FAZER O SEU 
NEGÓCIO 
ACONTECER

CARACTERÍSTICAS 3

EXCLUSIVO MOTOR 
2.0 BLUEHDi

TRANSPORTE DE 
CARGAS FACILITADO

O exclusivo Motor 2.0 Turbo Diesel BlueHDi 
de 130 cv com a tecnologia AdBlue® ajuda 
a reduzir a emissão de poluentes, além de ser 
sinônimo de economia.

Com mais versatilidade, o Citroën Jumper 
tem dimensões compatíveis com o uso
de empilhadeiras, o que facilita a carga 
e descarga pelas portas do compartimento. 
Além da porta traseira bipartida, o modelo 
conta com porta lateral deslizante.

PORTAS COM ABERTURA 
DE 270° DE SÉRIE
Ideal para manter o dinamismo do trabalho 
e garantir o transporte de objetos de um jeito 
prático e versátil.

1,6 TONELADA DE 
CAPACIDADE DE CARGA
O modelo tem capacidade de carga de 1.667 kg 
e volume útil de até 13 m3, ideal para carregar 
todo tipo de material e facilitar sua rotina no 
negócio que você sempre quis.

CONFORTÁVEL
PARA O SEU
DIA A DIA

ASSISTENTE PARA 
PARTIDA EM RAMPAS

SEGURANÇA 
TECNOLÓGICA

O Hill Assist é um sistema que mantém o veículo 
parado por alguns segundos em ladeiras, para 
facilitar manobras. Evita a prática conhecida como 
“rampa de mão”, em que se utiliza o freio de mão 
para mover o carro em ladeiras.

Seguro para motorista e passageiros, o Jumper 
possui sistema ESP de controle de estabilidade 
e airbag duplo.

CONFORTO 
E VIDA A BORDO 
O Citroën Jumper é o veículo mais completo 
da categoria. Equipado com tomada USB 
para carregamento de smartphone 
e diversos porta-objetos, ele é perfeito 
para suas atividades diárias.

INOVAÇÃO A FAVOR 
DO AMBIENTE
O Citroën Jumper é o único com  
motor BlueHDi, que, aliado à tecnologia 
AdBlue®, é o mais eficaz na redução 
da emissão de poluentes.



POSSIBILIDADES DE 
TRANSFORMAÇÃO

Imagens meramente ilustrativas.

As imagens utilizadas neste folheto são meramente ilustrativas.

CONHEÇA AS DIMENSÕES 
DO CITROËN JUMPER

COR DISPONÍVEL

Setembro/2019

As especificações técnicas e a disponibilidade das cores por versão dos veículos podem ser alteradas sem prévio aviso. As imagens apresentadas neste folheto são meramente ilustrativas.  
Alguns equipamentos e acessórios apresentados são ilustrativos e opcionais. As cores reproduzidas podem apresentar variações em relação às cores reais do veículo. Consulte a disponibilidade de cores, 
versões e outras informações em uma concessionária Citroën ou pelo site: professional.citroen.com.br.

No trânsito, dê sentido à vida.
0800 011 8088

citroen.com.br professional.citroen.com.br

ESPECIFICAÇÕES E CORES 4

AMBULÂNCIA

FOOD TRUCK

ISOTÉRMICO

PET SHOPPET SHOP

ISOTÉRMICO

AMBULÂNCIA

BRANCO BANQUISEBRANCO BANQUISE

DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA 
VOLUME ÚTIL: 13 m3 
LARGURA: 1.870 mm 

LARGURA ENTRE CAIXAS DE RODA: 1.422 mm 
COMPRIMENTO MÁXIMO: 3.705 mm 

ALTURA INTERNA: 1.932 mm

DIMENSÕES DAS PORTAS DO COMPARTIMENTO DE CARGA 
LARGURA DA ENTRADA DA PORTA TRASEIRA BIPARTIDA: 1.562 mm 

LARGURA DA PORTA LATERAL DESLIZANTE: 1.250 mm 
ALTURA DA PORTA LATERAL DESLIZANTE: 1.755 mm

1.790 mm

5.998 mm

1.015 mm948 mm 4.035 mm

3.705 mm

2.
52

4 
m

m

2.508 mm

2.050 mm



FICHA TÉCNICA6

MOTOR

Motor 2.0 Turbo Diesel BlueHDi 

Número de cilindros e válvulas 4 cilindros e 16 válvulas

Cilindrada 1.997 cm³

Alimentação Injeção direta de combustível

Potência máxima 130 cv a 3.500 rpm

Torque máximo 34,7 kgfm a 1.750 rpm

Norma de emissão Proconve L7

Dispositivos antipoluição (ureia) Catalisador, catalisador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia 
(AdBlue) e »ltro particulado (DPF)

TRANSMISSÃO

Câmbio Manual de 6 marchas

Tração Dianteira

Marchas 6 frente e 1 ré

DIREÇÃO

Sistema de direção Direção com assistência elétrica

Diâmetro de giro (m) 14,46

SUSPENSÃO

Suspensão dianteira Independente, pseudo MacPherson, com molas helicoidais, 
amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora

Suspensão traseira Eixo rígido com molas semielípticas e amortecedores hidráulicos

FREIOS

Sistema dianteiro Discos ventilados com ABS e EBD

Sistema traseiro Discos sólidos com ABS e EBD

Auxílio à frenagem Sistema de freio ABS

PNEUS E RODAS

Medida dos pneus 225/75 R16C - 116/114R

Rodas Rodas de aço 16”

Estepe Roda de aço 16” (homogêneo)

COMBUSTÍVEL

Combustível Diesel (S10)

Tanque 90 litros

DIMENSÕES DO VEÍCULO

Comprimento 5.998 mm

Largura 2.050 mm

Largura com espelhos 2.508 mm

Altura 2.522 mm

Entre-eixo 4.035 mm

Balanço (dianteiro/traseiro) 948 mm/1.015 mm

DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA

Volume útil (área da zona de carga) 13 m³

Comprimento máximo (chão da zona de carga) 3.705 mm

Largura 1.870 mm

Largura (entre caixas de roda) 1.422 mm

Altura da zona de carga 1.932 mm

DIMENSÕES DOS ACESSOS AO COMPARTIMENTO DE CARGA (PORTAS)

Largura da entrada da porta traseira bipartida 1.562 mm

Altura da entrada da porta traseira 1.790 mm

Largura da porta lateral deslizante 1.250 mm

Altura da porta lateral deslizante 1.755 mm

PESOS

Reboque 750 kg

Peso vazio em ordem de marcha 2.183 kg

Carga útil (incluindo condutor e passageiro) 1.667 kg

Peso bruto total 3.850 kg

Peso admissível eixo dianteiro 1.930 kg

Peso admissível eixo traseiro 1.920 kg

LUGARES

Número de passageiros 1 condutor + 2 passageiros (3 lugares)

SEGURANÇA E TECNOLOGIA

ABS/REF S

Airbag duplo frontal (com 3 pontos de proteção) S

ESP - Controle de estabilidade S

Hill Assist - Assistente de Partida em Rampa S

GSI - Indicador de troca de marcha S

Chave com telecomando S

Travamento seletivo do compartimento de carga S

Cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura S

Indicador de manutenção do veículo S

Painel de instrumentos analógico S

Computador de bordo S

Faróis halógenos com regulagem de altura S

Protetor de cárter S

Piscas laterais no retrovisor S

Terceira luz de freio (brake light) S

CONFORTO E VIDA A BORDO

Ar quente S

Ar-condicionado (cabine) S

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiro) S

Antena no teto S

Predisposição para rádio (4 alto-falantes) S

Porta-objetos nas portas S

Porta-objetos no console central S

Porta-objetos no painel com refrigeração S

Porta-objetos superior (quebra-sol) S

Banco do motorista com regulagem de altura e do apoio para a lombar S

Direção com regulagem de profundidade S

Luz interna na cabine com temporizador S

Odômetro (total e parcial) S

Retrovisores elétricos S

Travas elétricas S

Vidros dianteiros elétricos S

Suporte escritório móvel S

Tomada de recarga USB S

Tomada 12 V S

COMPARTIMENTO DE CARGA

Ganchos para amarração de carga na caçamba S

Portas traseiras com abertura de até 270° S

Grade divisória do compartimento de carga para cabine S

Porta lateral deslizante S

Luz interna no compartimento de carga S

CORES

Branco Banquise (pintura sólida) S

Garantia de 1 ano ou 100.000 km (o que ocorrer primeiro).




