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uitvoering  L  focs
Standaard uitrusting

Carrosserie in pastel kleuren
Bumber in zwart met chromen grillrand en zwarte grill
Banden 145/80 met 13” stalen velgen en wieldoppen
Zwarte skai stoelen

Optionele extra’s
Banden 155/65 met 14” lichtmetalen velgen
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uitvoering  XL  focs and dci
Standaard uitrusting

Carrosserie in pastel en metallic 
kleuren. Een kleur of twee kleuren
Bumber en spiegels in carros-
seriekleur met chromen grillrand en 
zwarte grill
14” Wielen met lichtmetalen velgen
Elektrisch bedienbare ramen
Zwart sto�en bekleding
Radio met CD- en Mp3 speler

Optionele extra’s
Centrale vergrendeling met 
afstandsbediening
Sport uitrusting ‘Sport Pack’
Geluidsisolatie motorcompartiment
15” Wielen met lichtmetalen velgen
Lederen bekleding
Chromen uitlaatpijp
Elektrisch schuif/kanteldak
Mat zwarte lak
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uitvoering  ELEGANTE  focs and dci
Standaard uitrusting

Carrosserie in pastel en metallic 
kleuren. Een kleur of twee kleuren
Bumber en spiegels in carros-
seriekleur met chromen grillrand en 
zwarte grill
Richtingaanwijzers in buitenspiegels
15”  Wielen met lichtmetalen velgen
Elektrisch bedienbare ramen
Parkeer sensoren
Radio met CD- en Mp3 speler
Dashboard en console met chroom 
accenten
Lederen bekleding
Geluidsisolatie motorcompartiment

Optionele extra’s
Sport uitrusting ‘Sport Pack’
Chromen uitlaatpijp
Elektrisch schuif/kanteldak
Getinte achterramen
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uitvoering  CLUB ELEGANTE  focs and dci
Standaard uitrusting

Carrosserie in pastel en metallic 
kleuren. Een kleur of twee kleuren
Bumber en spiegels in carros-
seriekleur
Grote single-frame chromen grill
Chroom accenten op voor-, zij- en 
achterkant
15”  Wielen met lichtmetalen velgen
Parkeer sensoren
Elektrisch schuif/kanteldak
Geluidsisolatie motorcompartiment

Optionele extra’s
Sport uitrusting ‘Sport Pack’
Chromen uitlaatpijp
Getinte achterramen
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Interne uitrusting
Dashboard in carrosseriekleur met chromen accenten
Lederen bekleding
Complete geluidsisolatie motor compartiment

uitvoering  CLUB ELEGANTE  focs and dci
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uitvoering met dci motor
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Nieuwe twee-cilinder 4-takt diesel motor met comon-rail directe brandstof injectie
“Lombardini LDW 442 CRS”

Trillingsvrij, zeer zuinig en met een 
minimale CO2  uitstoot.

Betere koude start

Minder vaak olie verversen, bij de 
dci motor moet de olie om de 
10.000km ververst te worden, wat 
bij de focs motor elke 3.000km 
moet gebeuren.

Lagere geluidsproductie



uitrusting
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Externe dynamo Digitale brandstofmeter Vloerbekleding 
Stuurslot Achteruitrijlicht Hemelbekleding 
Spiegel in rechter zonneklep Mistlicht achter Deurbekleding 
Hoofdsteunen Alarmverlichting Startbeveiliging (alleen starten in neutraalstand) 
Geluidssignaal bij niet gedoofde verlichting Derde remlicht Van binnenuit verstelbare buitenspiegels 
Zij-protectie balken Achterruitverwarming Achteruitkijkspiegel met dimstand 
Verstelbare luchtventilatie roosters Veiligheidshandvat voor passagier Waarschuwingslapmjes op dashboard 
Chromen grillrand op voorbumper Digitale klok Analoge snelheidsmeter 
Alluminium space-frame Gelaagde voorruit Deurvakken links en rechts 
Veiligheidsgordels met oprolautomaat Asbak Timer voor binnenverlichting 
Dagteller Radio voorbereiding Ruitenwisser met ruitensproeier 
Verwarming met lucht recirculatie Hoedenplank  
 Uitrusting L XL EL CE Uitrusting L XL EL CE 
Sigarettenaansteker 12V aansluiting  ● ● ● 145/80 R13 stalen velgen met wieldoppen ●    
Elektrisch bedienbare ramen  ● ● ● 155/65 R14 met lichtmetalen velgen (opt) ●   
Radio met CD en mp3 speler  ●   155/60 R15 met lichtmetalen velgen  (opt) ● ● 

- met iPod aansluiting   ● ● 155/60 R15 met diamant-look velgen    (opt) 
Spuitbus voor bandenreparatie ●    Achterlichthouders in standaardkleur ●    
Reservewiel  ● ● ● Achterlichthouders in carrosseriekleur  ● ● ● 
Armsteun met bekerhouder   ● ● Stoelen in zwart skai, verstelbaar ●    
Hoedenplank  ● ● ● Stoelen in zwart stof, verstelbaar  ●   
Afsluitbaar dashboardkastje  ● ● ● Stoelen in zwart of beige leer, verstelbaar  (opt) ● ● 
Centrale vergrendeling  ●   Parkeersensoren achter   ● ● 

- met afstandsbediening  (opt) ● ● Spiegels in carrosseriekleur  ●   
Multifunctioneel dashboard ●    - met richtingaanwijzer   ● ● 

- met buitentemperatuursensor  ● ● ● Luxe mattenset   ● ● 
Mistlampen voor  ● ● ● Achterruitenwisser met ruitensproeier  ● ● ● 
Chroom accenten aan buitenkant    ● Elektrisch schuifdak  (opt) (opt) ● 
Gedeeltelijke geluidsisolatie motorcomp. ● ●   Bumpers in standaardkleur ●    
Volledige geluidsisolatie motorcompartiment  (opt) ● ● Bumpers in carrosseriekleur  ● ● ● 
Chroom accenten op stuurwiel   ●  Carrosserie in pastelkleur ● ● ● ● 
Carrosseriekleur accenten op stuurwiel    ● Carrosserie in metallic kleur  ● ● ● 
Luxe afwerking op dashboard   ● ● Carrosserie in twee kleuren  ● ● ● 
Voorbumper met dubbel-frame zwarte grill ● ●   Carrosserie in mat zwart  (opt) ● ● 
Voorbumper met dubbel-frame grijze grill   ●       
Voorbumper met single-frame grijze grill    ● Getinte ramen achter  (opt) (opt) (opt) 
Zwart dashboard ● ●   Sportuitvoering “Sport Pack”  (opt) (opt) (opt) 
Zwart dashboard met chrome accenten   ●  Comfortabele sportstoelen  (opt) (opt) (opt) 
2 kleurig dashboard met chroom accenten    ● Verchroomd sierstuk op uitlaatpijp  (opt) (opt) (opt) 
 



Technische gegevens
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TECHNISCHE GEGEVENS SONIQUE focs SONIQUE dci 
Motor Lombardini 505cc 2 cilinder 4-takt diesel Lombardini 440cc 2 cilinder 4-takt commonrail diesel 
Boring/slag 72 / 62 68 / 60,6 
Cilinder inhoud (cm3) 505 440 
Brandstofsysteem Indirect d.m.v. brandstofpomp Direct common-rail met elektronisch management 
Koeling Vloeistof 
Max. vermogen 4kw / 5,4 pk bij 3600 rpm 4kw / 5,4 pk bij 3700 rpm 
Max. koppel 18 Nm bij 1800 rpm 20 Nm bij 1800 rpm 
Transmissie Traploze variomatic automaat 
Aandrijving Voorwielaangedreven met differentieel 
Remsysteem Hydraulisch met dubbel circuit 
Remmen voor Ø 210 mm schijven 
Remmen achter Ø 160 mm trommels 
Stuurinrichting Tandheugelbesturing, draaicirkel 4,6m 
Ophanging voor Mac Pherson met schroefveren 
Ophanging achter Onafhankelijk met schokdempers 
Wielen/banden 145/80 R13 – 155/65 R14 – 155/60 R15 
Elektrisch systeem 12V met externe dynamo 
Maten 2918 x 1520 x 1485 (mm) L x B x H 
Wielbasis 1875 (mm) 
Gewicht 350 kg 
Max incl. lading 650 kg 
Tankinhoud 15 L 
Max. snelheid 45 Km/u 
Stijgingspercentage < 25 % 
 



Kleuren
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Een kleur uitvoering

PASTEL WHITE
PASTEL BLACK
PASTEL RED
METALLIC GREY
METALLIC MEDIUM GREY
METALLIC RED
SATIN BLACK

SONIQUE L SONIQUE XL SONIQUE ELEGANTE

● ● ● White Black
● ● ● Med. Grey Black
● ● ● PASTEL RED Black
- ● ● Grey Black
- ● ● Med. Grey Black
- - ● Metal. Red Black
- OPTIE ● Med. Grey Black

SONIQUE CLUB ELEGANTE 
Dashboard kleuren

Twee kleur uitvoering

DAK
KLEUR

PASTEL WHITE PASTEL BLACK
PASTEL BLACK PASTEL WHITE
METALLIC GREY METALLIC BLACK
METALLIC BLACK METALLIC GREY
PASTEL RED PASTEL WHITE
PASTEL LIGHT BLUE PASTEL BORDEAUX
MEDIUM GREY METALLIC RED
PASTEL IVORY PASTEL BORDEAUX
METALLIC RED PASTEL IVORY

CARROSSERIE 
KLEUR

- ● ● White Black
- ● ● Med. Grey Black
- ● ● Grey Black
- ● ● Med. Grey Black
- ● ● PASTEL RED Black
- - - LIGHT BLUE Black
- - - Med. Grey Black
- - - IVORY Black
- - - Metal. Red Black

SONIQUE CLUB ELEGANTE 
Dashboard kleuren

SONIQUE ELEGANTESONIQUE XLSONIQUE L


