
TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA

CITROËN NEMO COMBI



AUTOMOBILES CITROEN: Delniška družba s kapitalom 16.000.000 evrov
Sedež družbe: 12, rue Fructidor Immeuble “Colisee III” 75835 Paris Cedex 17 - 642 050 199 00917 RCS Paris

CITROËN NEMO COMBI TEHNIČNI PODATKI                                 Februar 2009

VERZIJA Combi 1.4i Combi HDi 70 Airdream Combi HDi 70 BVMP Airdream 
X
Combi+ SX

Combi+ SX
Combi+ XTR

Combi+ XTR

MOTOR
Tip Bencin

Večtočkovno
elektronsko
vbrizgavanje

Turbodizelski
Neposredno vbrizgavanje
pod visokim tlakom 

Turbodizelski
Neposredno vbrizgavanje
pod visokim tlakom

Število valjev 4 valji v vrsti - prečna namestitev spredaj

MENJALNIK
Menjalnik Mehanski Mehanski 5 st. robotiziran mehanski

Število prestav 5 5 5

KRMILNI MEHANIZEM
Število obratov volana med skrajnima položajema 2,82 2,82 2,82

Hidravlični servovolan Serijsko Serijsko Serijsko

PODVOZJE ZAVORE PNEVMATIKE
Podvozje Spredaj: posamične obese koles. Prema tipa Mac Pherson s trikotnimi spodnjimi vodili, vijačnimi vzmetmi, vgrajenimi teleskopskimi hidravličnimi blažilniki in  

stabilizacijskim drogom. Zadaj: z deformnim prečnim drogom, vijačnimi vzmetmi, teleskopskimi hidravličnimi blažilniki in stabilizacijskim drogom.

Zavore Spredaj: hlajene kolutne zavore - Zadaj: zavorni bobni        Servozavora s podtlačnim ojačevalnikom 

Sistem proti blokiranju koles (ABS) Serijsko Serijsko Serijsko

Pnevmatike MICHELIN 185/65 R 15 185/65 R 15 185/65 R 15

PROSTORNINE (v litrih)
Število sedežev 5 5 5

Prostornina prtljažnika v litrih
pri odstranjenih zadnjih sedežih

884 884 884

Prostornina v cm3 1360 1398 1398

Vrtina x hod v mm 75 x 77 73,7 x 82 73,7 x 82

Največja moč v kW CEE (KM DIN) pri vrt/min 54 (75)/5200 50 (70)/4000 50 (70)/ 4000

Največji navor v Nm CEE pri vrt/min 118/2600 160/1750 160/1750

Ekološki predpisi EURO IV EURO IV EURO IV
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VERZIJA Combi 1.4i Combi HDi 70 Airdream Combi HDi 70 BVMP Airdream 
X
Combi+ SX

Combi+ SX
Combi+ XTR

Combi+ XTR

ZMOGLJIVOSTI (voznik sam)
Največja hitrost v km/h 155 151 151

PORABA GORIVA (po standardih CEE 1999-100)
Mestna vožnja (l/100 km) 8,8 5,9 5,7
Izvenmestna vožnja (l/100 km) 5,9 3,9 3,8

Kombinirana vožnja (l/100 km) 7,0 4,6 4,5

Emisija CO2 (g/km) 165 123 119

GORIVO (količina v litrih)
Neosvinčeni bencin okt. vrednosti 95 in 98 45
Plinsko olje 45 45

TEŽA (v kg)
Najmanjša masa praznega vozila CEE (1) 1165 (3)/1180 (4) 1185 1185

Dovoljena obremenitev (skupaj z voznikom) (2) 515 (3)/510 (4) 515 515
Največja obremenitev na prednji premi 950  950 950 

Največja obremenitev na zadnji premi 950 950 950

Dovoljena skupna masa CEE 1680 (3)/1690 (4) 1700 1700
Največja dovoljena vlečna masa
prikolica brez zavor 
prikolica z zavorami

400
600

400
600

400
600

Dovoljena skupna masa vozila in prikolice 2280 (3)/2290 (4) 2300 2300
Dovoljena obremenitev na vlečnem
priključku/strešnem prtljažniku

60 - 75 60 - 75 60 - 75

(1) Masa se lahko poveča glede na dodatno opremo
(2) Razlika med skupno dovoljeno maso in maso praznega vozila

(3) X Combi 1,4i
(4) Combi+ SX 1,4i

* z nosilnimi drogovi prtljažnika na strehi



AUTOMOBILES CITROEN: Delniška družba s kapitalom 16.000.000 evrov
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CITROËN NEMO COMBI OSNOVNA OPREMA                                 Februar 2009

Osnovna oprema za X: Osnovna oprema za Combi+ SX
(dodatno k opremi X):

Osnovna oprema za Combi+ XTR 
(dodatno k opremi Combi+ SX):

Sistem proti blokiranju koles (ABS)
Elektronska blokada vžiga
Po višini nastavljiva in snemljiva prednja vzglavnika
Varnostni pasovi s pirotehničnim zategovalnikom in
omejevalnikom zatezne sile
Varnostna blazina za voznika
Zaznavanje slabo zaprtih vrat
Servovolan
Brisalci vetrobranskega stekla (tipa flat blade) 2 hitrosti 
in intervalno delovanje glede na hitrost vožnje
Zadnja meglenka in luč za vzvratno vožnjo 
Zadnja zastekljena krilna vrata (asimetrična v razmerju 60/40)
Stranska drsna desna vrata
Rezervno kolo standardnih dimenzij
Sistem za prekinitev dovajanja goriva in električnega napajanja v 
primeru trčenja
Opozorilna lučka in zvočni signal za nepripet voznikov varnostni pas
3. zavorna luč na zadnjih levih krilnih vratih
Elektronski merilnik vrtljajev
Merilnik prevoženih kilometrov z dnevnim števcem kilometrov in 
indikatorjem vzdrževanja
Potovalni računalnik
Digitalna ura
Predoprema za avtoradio s kabli za napajanje, za anteno in zvočnike
12-voltna vtičnica na osrednji konzoli
15-palični polovični okrasni pokrovi

Varnostna blazina za sovoznika
Električni sekvenčni pomik prednjih stekel
Električna/ogrevana vzvratna ogledala
Centralno zaklepanje z daljinskim upravljalcem
Po višini in globini nastavljiv volan
Nastavitev voznikovega sedeža po dolžini, višini in nagibu  
naslonjala sedeža
Naslon za roke za voznika
Stranska leva in desna drsna vrata
Stranske varnostne blazine spredaj
Zadnja sedežna klop z deljivim naslonom 1/3 - 2/3
Zastekljena bočna okna v tretji vrsti
Dvižna zadnja vrata
15-palični okrasni pokrovi

Klimatska naprava
Radio CD z MP3 predvajalnikom
Mreža za zaščito prtljage
Zavesice spredaj in zadaj
Strešni nosilci
Prednje meglenke
Zvišano vzmetenje
Posebne zaščitne letvice
Zaščitna pločevina pod motorjem
Stranske varnostne blazine spredaj
Zadnja sedežna klop z deljivim naslonom 1/3 - 2/3
Zastekljena bočna okna v tretji vrsti
Dvižna zadnja vrata
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VERZIJA X 1.4i Combi+ SX 1.4i Combi+ SX 1.4 HDi
70 Airdream

Combi+ XTR 1.4 HDi
70 Airdream

Combi+ XTR 1.4 HDi
70 BVMP Airdream

Varnostna blazina za sovoznika • s s s s
Pomoč pri parkiranju zadaj - • • • •
Mreža za zaščito prtljage - • • s s
Paket klimatska naprava + radio MP3 • • • s s
Sistem Bluetooth - - - • •
Paket klimatska naprava + Bluetooth + radio mp3 - • • - -
Paket plus •  s s s s
Prednje meglenke -  • • s s
Vzdolžni nosilni drogovi prtljažnika na strehi -  • • s s
Desna in leva drsna stranska zastekljena vrata + brisalec in gretje zad. stekla •  s s s s
Kovinska barva • • • • •

(•)   OPREMA ZA DOPLAČILO (-)   OPREMA NI DOBAVLJIVA(s)   SERIJSKA OPREMA
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CITROËN SLOVENIJA d.o.o., Ulica 15. maja 18, 6000 Koper, Telefon: 
05/66 81 100, fax: 05/63 95 753, www.citroen.si, http://saloni.citroen.si
Vozila Citroën, ki so v prodaji v Evropski Uniji, se lahko razlikujejo glede na državo 
uvoza. Za poznavanje podrobnosti o opremljenosti posameznih modelov iz  
izbora Citroën se pozanimajte pri pooblaščenem prodajalcu vozil Citroën. 

Prospekt se nanaša le na vozila, ki so v prodaji v Evropski Uniji. Informacije o 
modelih in njihovih tehničnih podatkih  so veljavne v času natisa prospekta, so 
informativne in niso pogodbeno zavezujoče. Citroën si pridržuje pravico do 
sprememb predstavljenih modelov brez predhodne najave in obveznosti do 

CITROËN izjavlja, da upošteva določila smernic CEE št. 2000/53 CE z dne 
18. septembra 2000, ki se nanašajo na odslužena vozila, in da so v proizvodih 
na tržišču uporabljeni tudi reciklirani materiali. Če bi kljub prizadevanjem, ki smo 
jih vložili v izdelavo tega prospekta, ugotovili kakšno napako, vas prosimo, da nas 
o tem obvestite. Za vse informacije pokličite oddelek za stike s strankami Citroën 

Slovenija na 05 / 66 81 209 ali si oglejte spletno stran: www.citroen.si. Za vse 
informacije o storitvah Citroën stopite v stik z enim od pooblaščenih prodajnih 
mest Citroën Slovenija. Pomoč na cesti - Citroën Assistance: 080 2299. Klic je 
brezplačen. IZDAJA: CITROËN SLOVENIJA, FOTOGRAFIJE:  AC CITROËN, 
Tiskano v EU v tiskarni VEK Koper, CITROËN BERLINGO, 4/09.posodobitve vsebine prospekta. Fotografije in skice so simbolne. AUTOMOBILES
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Paket plus: vsebuje el. pomik prednjih stekel in centralno zaklepanje z daljinskim upravljalnikom
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