Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns
eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.
Vi reserverar oss för eventuella fel.
Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.
25-maj

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med
tröskelfunktion kanske inte behövligt men buren passar
Uppdaterad senast: 2022-11-18

Maxus

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månder sedan tas datumet bort)

10001 = Small.
10010 = Small LT.
10002 = Medium.
10011 = Medium LT.
10012 = Medium Gavel
10014 = Medium Coupé (nyhet)
10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT (nyhet)
10025 = Medium Bred Coupé (nyhet)
10003 = Large.
10005 = Dubbel

Burar

13-sep

Euniq 5 5-sitsig

OK: 10001, 10010 , 10002, 10011, 10014, 10012 , 10004, 10025, 10031

Ej test: 10003, 10005

13-sep

Euniq 5 7-sitsig
med tredje sätesraden nedfällt
Euniq 5 7-sitsig
med ett av 3e sätena nedfällt
Euniq 5 7-sitsig
alla säten i brukbart läge

OK: 10001, 10010

Passar inte: övriga artiklar

13-sep

13-sep

18-nov

18-nov

Ej test: 10002, 10011, 10014, 10012, 10004,
10025, 10031

OK: 10001, 10010

Ej test: 10002, 10011, 10014, 10012, 10004,

Passar ej: 10001, 10010, 10002, 10011, 10012, 10004, 10012, 10014, 10005, 10003

Euniq 6
OK: 10001, 10010, 10002*, 10011, 10012, 10014, 10004*, 10025, 10031, 10003**, 10005*
Bil med justerbart ryggstöd
* = bur kan behöva kilas upp något undertill
Med bagagegolv i HÖG nivå
**= bur måste kilas upp undertill för att burdörren ska kunna öppnas
det blir ändå en tröskelkant på 3,5cm.
Bilen saknar surrningsölgor för förankring av last - kontakta bilsäljaren eller en verkstad för att utrusta bilen med detta.
Euniq 6
OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10012, 10014, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005
Bil med justerbart ryggstöd
Samtliga burar kan placeras på golvet i låg nivå MEN då buren står 24cm nedanför tröskelpanelen så
Med bagagegolv i LÅG nivå
bör/behöver bur behöva byggas upp undertill för att dörren ska kunna öppnas obehindrat över den höga
som ger en 24cm hög tröskel
tröskeln. Hur högt respektive bur behöver byggas upp undertill har vi inte kontrollerat.
Bilen saknar surrningsölgor för förankring av last - kontakta bilsäljaren eller en verkstad för att utrusta bilen med detta.

Maxus

Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr
Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr
Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr
Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr

Grindar

Avdelare
Art nr 10023 (kan bara användas ihop
med Artfex grind dubbeldörr)
Beställningsbar från och med 17/1-2022

13-sep

Euniq 5 5-sitsig

Ej test

Ej test

13-sep

Euniq 5 7-sitsig
med tredje sätesraden nedfällt
Euniq 5 7-sitsig

Ej test

Ej test

Passar ej

Passar e j

13-sep

18-nov

18-nov

Passar inte: övriga artiklar

10025, 10031

Euniq 6
Bil med justerbart ryggstöd.

*10007 eller *10009
Avdelare 10023 endast ihop med 10007
*Lutningshål 2 i kvartsmånen. När bakluckan är öppen och grindens dörr / dörrar öppnas
kommer de / den ligga an mot insidan på bakluckan.
Med bagagegolv i HÖG nivå det blir ändå en tröskelkant på 3,5cm vilket inte påverkar grinden.
Bilen saknar surrningsölgor för förankring av last - kontakta bilsäljaren eller en verkstad för att utrusta bilen med detta.
Euniq 6
Passar ej
Passar ej
Med bagagegolv i LÅG nivå som ger en 24cm hög tröskel

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan också
skilja sig enormt från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar
Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns
eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.
Vi reserverar oss för eventuella fel.
Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.
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