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MOOTTORI HDi 163 HDi 204

Sylinteriluku 4 4

Iskutilavuus cm 3 1997 2179

Suurin teho kW/rpm 120/3750 150/3500

Suurin teho hv/rpm 163/3750 204/3500

Suurin vääntömom. Nm/rpm 340/2000 450/2000

Polttoaine Diesel Diesel

Lisälämmitin kaukosäätimellä* ● ●

Hiukkassuodatin ● ●

* polttoainekäyttöinen

VAIHTEISTO

Automaatti 6+1 6+1

JOUSITUS

HYDRACTIVE 3+ KAASUNESTEJOUSITUS : Automaattinen maavaransäätö, maavaran 

säätömahdollisuus matalissa nopeuksissa, säädettävä lastauskorkeus. Mäkilähtöavustin. C5 

CroosTourer malleissa maavara säätyy nopeuden mukaan. Alle 70 km/h nopeudessa maavara on 15 

mm korkeammalla kun yli 70 km/h nopruksissa. Ajettaessa hyväåintaisella tiellä 110 km/h 

nopeudessa maavara pienenee edelleen ilmanvastuksen pienentämiseksi.

● ●

Maavara mm 155 155

Maavara min - max mm (säädettävissä pienissä nopeuksissa) 100-200 100-200

JARRUT

Edessä levyjarrut halkaisija mm 304 340

Takana levyjarrut halkaisija mm 290 290

Sähköinen seisontajarru, sisältää hätäjarrutustoiminnon ● ●

MOOTTORI HDi 163 HDi 204

SUORITUSKYKY TOURER
Huippunopeus km/h 208 225

0-400m (s) 17,2 16,3

0-1000m (s) 31,4 29,8

0-100 km/h (s) 10,2 8,6

POLTTOAINEENKULUTUS l/100km TOURER

Kaupunkiajo 8,2 8,2

Maantie 5,1 4,9

Yhdistetty 6,2 6,1

CO 2 h/km 163 159

MASSAT kg TOURER

Massa ajokunnossa 1854 1895

Kantavuus 432 472

Kokonaismassa 2286 2367

Yhdistelmämassa 3286 3967

Jarrullinen perävaunumassa 1290 1890

Jarruton perävaunumassa 750 750

TILAVUUDET (l)

vararenkaalla*
Tavaratilan tilavuus Tourer 505 439

Tavaratilan tilavuus monikäyttöasennossa Tourer 1490 1462

Polttoainesäiliön tilavuus

* valinnaisvaruste

71
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TURVALLISUUSVARUSTEET PREMIUM EXCLUSIVE PREMIUM

ABS* jarrut ja REF* elektroninen jarruvoiman jako ● ●

Ajovalonpesimet ● ●

ESP Ajovakaudenhallintajärjestelmä, sisältää aktiivisen ajonhallinnan lisäksi seuraavat toiminnot: 

CBC kaarrejarutuksen hallintajärjestelmän, MSR moottorijarrrutustoiminnan hallinnan sekä EASR 

ja BASR luistonestotoiminnon*. 

● ●

Halogeeni ajovalot ja kaarrevalot ● ●

Isofix kiinnikkeet takasivuistuimilla lasten turvaistuimille ● ●

Kaistanvaihtovilkku ● ●

Kytkemättömien turvavöiden varoitusjärjestelmä ● ●

LED huomiovalot edessä ● ●

Ovien automaattinen lukkiutuminen liikkeellelähdettäessä ● ●

Saattovalotoiminto kaukosäätimessä (Exclusive Tourer malleissa takaluukun avaustoiminto 

saattovalon tilalla)
●

Sade- ja valaisuustunnistin ● ●

Sumuvalot edessä ja takana ● ●

Sähkötoiminen lapsilukitus ovet ja ikkunat ● ●

Turvatyynyt 7 kappaletta: Kuljettajan- ja etumatkustajan etu- ja sivuturvatyynyt, verhoturvatyynyt 

edessä ja takana sekä kuljettajan polviturvatyyny.
● ●

Turvavöiden kiristimet ja voimanrajoittimet edessä ● ●

Turvavöiden voimanrajoittimet takasivuistuimilla ● ●

Xenon ajovalot, kaarretoiminnolla sekä kaukovalotoiminnolla. ● ●

MUKAVUUSVARUSTEET PREMIUM EXCLUSIVE PREMIUM

Akustinen tuulilasi ● ●

Automaattisesti himmenevä sisätaustapeili ● ●

Ilmansuuttimet takasivuikkunoille ● ●

Ilmastointi kaksialueautomatiikalla ● ●

Kaukosäädettävä keskuslukitus, kaksi kaukosäädintä ●

Kaukosäädettävä keskuslukitus, yksi kaukosäädin ●

Kyynärnoja edessä keskellä ja takana ● ●

Kyynärnoja edessä keskellä korkeus säädettävissä ●

Laminoidut etusivulasit ●

Ohjauspyörä kiinteällä keskiöllä ● ●

Ohjauspyörän korkeuden- ja syvyyden säätö ● ●

Ohjauspyörän nahkaverhoilu ●

Ohjauspyörän nahkaverhoilu kromikoristein ●

Sähköisesti koria vasten kääntyvät sivupeilit ● ●

Sähköisesti säädettävät- ja lämmitettävät sivupeilit ● ●

Sähkötoimiset sivuikkunat edessä ja takana ● ●

TOIMINNALLISET VARUSTEET PREMIUM EXCLUSIVE PREMIUM

12V virtapistoke tavaratilassa Tourer malleissa ● ●

Ajotietokone, englanninkielinen ● ●

Häikäisysuojat edessä valaistuilla meikkipeileillä ● ●

Mittariston monitoiminäyttö monivärinen ● ●

Pysäköintitutka edessä ja takana ● ●

Pysäköintikamera takana ● ●

Suksiluukku takaistuimen yhteydessä ● ●

Sähkötoiminen takaluukku Tourer malleissa, käyttö kaukosäätimellä ●

Takaistuinten monikäyttömahdollisuus 1/3 2/3 ● ●

Tavaratilassa pitkittäiset liukukiskot Tourer malleissa ● ●

Ulkolämpötilan mittari ● ●

Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin ● ●

* CBC kaarrejarrutuksen hallintajärjestelmän tehtävänä on varmistaa ajoneuvon ohjattavuus jarrutettaessa kaarteessa.
* MSR moottorijarrutuksen hallinta estää vetävien pyörien liukumisen liukkalla alustalla moottorijarrutuksen yhteydessä

* REF elektroninen jarruvoiman jako estää takapyörien lukkiutumisen säätämällä niiden jarrutusvoimaa kuormituksen mukaisesti.

* AFU hätäjarrutustehostin tunnistaa hätäjarrutustilanteen ja takaa mahdollisimman lyhyen jarrutusmatkan.

* ESP ajovakaudenhallintajärjestelmä tarkkailee jatkuvasti ajoneuvon ajolinjaa ja korjaa sivuluisutilanteita käyttämällä jarruja sekä rajoittamalla moottorin 

tehoa. 

* EASR ja BASR luistonestotoiminnot parantavat ajoneuvon ohjattavuutta ja kiihtyvyyttä estämällä vetävien pyörien luistoa.

* ABS jarrut, lukkiutumaton järrujärjestelmä säilyttää ajoneuvon ohjattavuuden jarrutustilanteissa estämällä pyörien lukkiutumisen



VANTEET JA ULKOPUOLISET VARUSTEET PREMIUM EXCLUSIVE PREMIUM

Metalliväri ● ●

Kaksoispakoputkisto HDi 204 malleissa ●

Kevytmetallivanne CASPIENNE 18" Volframin harmaa (8.00 J18 e33, 245/45) vakiovaruste HDi 

204 malleissa
● ●

Korin väriin sävytetyt puskurit ● ●

Kromityylinen lista edessä ilmanottoaukon ympärillä ● ●

Kromityylinen lista edessä sumuvalojen alla ● ●

Kromityylinen lista sivuikkunoiden alareunassa ● ●

Kromityyliset kylkilistat ● ●

Kromityyliset ulkopeilien kotelot ● ●

Mustat lokasuojien kaaret ● ●

Pitkittäiset Volframin harmaat kattokaiteet Tourer malleissa ● ●

Rengaspainevaroitin ● ●

Renkaanpaikkaussarja ● ●

Tummennetut takasivuikkunat ja takalasi Tourer malleissa ● ●

VERHOILUT JA ISTUIMET PREMIUM EXCLUSIVE PREMIUM

Etuistuimet mekaanisella säädöllä: Pituus- ja selkänojan kallistuksen säätö, kuljettajan- ja 

etumatkustajan istuimen korkeudensäätö ja kuljettajan istuimen ristiseläntuensäätö.
●

Etuistuinten urheilullinen Charactere muotoilu ● ●

Kangas nahkaverhoilu Saint Cyr musta ●

Kangasverhoilu C/T Brise musta/ruskea ●

Sisustuksen Volframin harmaat yksityiskohdat, kojelaudassa, ohjauspyörässä, sisäovnekahvoissa ja 

keskikonsolissa.
● ●

Sähkötoimiset etuistuimet; pituus- ja korkeudensäätö. Selkänojan ja istuinosan kallistuksensäätö, 

ristiseläntuen korkeudensäätö ja selkänojan yläosan kallistuksensäätö. Kuljettajalla ristiseänltuen 

hierontatoiminto ja kaksi muistipaikkaa istuinsäädöille

●

AUDIO PREMIUM EXCLUSIVE PREMIUM

CD Radio, MP3 yhteensopiva ● ●

Navigointi 7" värinäytöllä, englanninkielinen ● ●

Lyhyt antenni ● ●

Connecting BOX, mahdollisuus liittää ulkoinen musiikkisoitin auton audiojärjestelmään USB ja AUX 

liittimien kautta sekä Bluetooth langaton handfree matkapuhelinta varten.

● ●

VALAISTUS PREMIUM EXCLUSIVE PREMIUM

Etujalkatilojen valaistus ●

Kattovalo edessä ja takana, kartanlukuvalot edessä ●

Kattovalo edessä ja takana, kartanlukuvalot edessä. LED tunnelmavalot edessä kattovalon 

yhteydessä
●

Kattovalo edessä ja takana, kartanlukuvalot edessä. LED tunnelmavalot edessä kattovalon 

yhteydessä. Sisäovenkahvojen valaistus
●

Tavaratilan valo ● ●

Tavaratilassa irrotettava taskulamppu Tourer malleissa ● ●

● vakiovaruste 

Tässä dokumentissa on esitelty Citroën C5 vakiovarusteet. Tehdasasenteiset lisävarusteet löytyvät C5 suositusvähittäishinnastosta. Tiedot perustuvat valmistajan 

ennakkoilmoitukseen ja niihin voi tulla muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki oikeudet teknisiin- ja varustemuutoksiin pidätetään. Maahantuoja: Auto-Bon Oy
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