„PEUGEOT BOXER“

„BOXER“ – KOKYBIŠKA, PRAKTIŠKA
IR EKONOMIŠKA TRANSPORTO
PRIEMONĖ PROFESIONALAMS
„PEUGEOT Boxer“ nėra tiesiog transporto
priemonė, tai automobilis, sukurtas galvojant
apie jūsų veiklos sritį. „Boxer“ – lengvai valdomas
ir puikiai įrengtas automobilis.
Siekiant visiškai įsitikinti automobilio kokybe, su
„PEUGEOT Boxer“ buvo nuvažiuota 4 000 000
km ir atlikta įvairių bandymų, kurių metu
buvo simuliuojamas automobilio senėjimas
ir nusidėvėjimas per 3 eksploatavimo metus,
tai leido užtikrinti optimalų darbinį variklių
patikimumą.
Optimizuojant durų patvarumą, jos buvo
atidarytos ir uždarytos 500 000 kartų.
Kadangi vienodų darbų nebūna, „PEUGEOT
Boxer“ siūlomi kelių skirtingų aukščių ir ilgių, su
3 „BlueHD“ varikliais, padedančiais mažinti kuro
sąnaudas.

„Boxer“ tūris gali būti iki 17 m³ (L4H3 versija),
o šio modelio plotis yra didžiausias segmente –
1,87 m ir 1,42 m tarp ratų arkų. Dėl didžiausio
savo segmente maksimalios masės pasirinkimo
(2,8–4 tonos) „Boxer“ gali būti pritaikytas bet
kokiai veiklai.
Priekinė „Boxer“ dalis yra naujo, madingo ir
veržlaus dizaino.

MADINGAS, ĮSPŪDINGAS STILIUS
„PEUGEOT Boxer“ eksterjeras itin
šiuolaikiškas, jis tikrai paliks pėdsaką mūsų
epochoje. Jėgą demonstruoja naujoviškas
impozantiškas maksimalią apsaugą
suteikiantis buferis, o išsikišęs variklio
dangtis suteikia „PEUGEOT Boxer“ priekinei
daliai visiškai naują įvaizdį.
Aukštai išdėstyti priekiniai žibintai su
kaitrinėmis lemputėmis* arba LED
technologijos** dienos žibintai lygiu stiklu
suteikia „Boxer“ šiuolaikiškumo ir aptakumo.

Apatinėje dalyje yra dvi apvalios įdubos rūko
žibintams**.
Galiniai žibintai turi naują šviesos signalą,
kuris dar labiau išryškina „Peugeot Boxer“
šiuolaikiškumą.
*Standartinė įranga
**Papildoma įranga

GALINGAS IR EFEKTYVUS
„PEUGEOT Boxer“ varikliai patobulinti:
visiškai atnaujinta 2,2 l HDi variklio
įpurškimo sistema. „Boxer“ išbandytas
nuvažiavus su juo 4 000 000 km
ekstremaliomis sąlygomis – su
įvairių tipų kroviniais, prastais keliais,
vandeniu, jis buvo naudojamas
klimato kameroje ir atlaikė korozijos
bandymus su sūriu vandeniu. Visa tai
atlikta vardan geriausios automobilio
kokybės.
„PEUGEOT Boxer“ kėbulas yra įvairiais
aspektais patobulintas ir sustiprintas
siekiant pagerinti patvarumą ir garso

izoliaciją. „Boxer“ išskirtinė savybė
– durų atidarymo mechanizmai –
sustiprinti galinių atveriamų durų
vyriai ir šoninių slankiojamųjų durų
atidarymo mechanizmai. Dėl naujos
koncepcijos amortizatorių atramos,
gerinančios automobilio su kroviniu
stabilumą, „PEUGEOT Boxer“ išsiskiria
geresne garso izoliacija.
Tad naujasis jūsų „PEUGEOT Boxer“
dabar dar efektyvesnis ir galingesnis.

NESUDĖTINGAS „BOXER“ VALDYMAS
„PEUGEOT Boxer“ yra įvairios
technologinės įrangos, labai
palengvinančios jo vairavimą.
SUDERINAMUMAS
Gausi įranga leidžia „PEUGEOT
Boxer“ paversti antruoju biuru.
Siūlomi dviejų tipų radijo imtuvai.
Ir pirmasis, ir antrasis turi
„Bluetooth®“ ir USB lizdus, o
antrojo tipo imtuvas gali būti
įrengtas su 5 colių jutikliniu
ekranu. Per šį ekraną galima
valdyti ir navigacijos įrenginį
(papildoma įranga) bei jame
stebėti atbulinės eigos kameros
perduodamą vaizdą.
ATBULINĖS EIGOS KAMERA*
„PEUGEOT Boxer“ atbulinės
eigos kamera*, kurią važiuojant
atbulomis galima naudoti kartu
su statymo pagalbos sistema
(overlays funkcija), padeda
saugiau ir tiksliau manevruoti.

Manevruojant ši sistema į jutiklinį
ekraną perduoda automobilio
galo vaizdą ir nukreipia vairuotoją
skirtingų spalvų linijomis.
Siekiant užtikrinti daugiau
saugumo, ekranas įsijungia
automatiškai atidarius galines
duris ir įjungus atbulinės eigos
pavarą.
SĖDYNĖS
Labai patogi vairuotojo sėdynė*
su pakaba, jos aukštį galima
reguliuoti pagal vairuotojo
svorį (iki 130 kg). Lengvai
valdomos sukamosios sėdynės
su reguliuojamu atlošu ir
reguliuojamu sėdimosios dalies
aukščiu leidžia savo „PEUGEOT
Boxer“ paversti antruoju savo
biuru. Dar daugiau galimybių
suteikia vidurinės sėdynės
nulenkiamame atloše įmontuotas
rašomasis staliukas.

KABLYS
Kaip papildomą įrangą galima
įsigyti papildomam kroviniui vežti
reikalingą kablį su rutuline galvute
(stacionarų arba nuimamą).
ELEKTRONINIS
CHRONOTACHOGRAFAS
4 tonų maksimalios masės
transporto priemonių
standartinėje įrangoje pagal
įstatymą turi būti elektroninis
chronotachografas ir greičio
ribotuvas, ribojantis 4 tonų
automobilio greitį iki 90 km/h,
o mikroautobusų greitį – iki 100
km/h.
*Papildoma įranga.

EFEKTYVŪS PAGALBININKAI
Saugumui pagerinti ir vairavimui
palengvinti „PEUGEOT Boxer“ turi
daug papildomų technologinių
įrenginių.
- Nauja programuojama pastovaus
greičio palaikymo sistema ir greičio
ribotuvas įeina į standartinės įrangos
paketą jau nuo 2 lygio arba tai gali būti
papildomai pasirenkama įranga.
Ši sistema leidžia palaikyti arba
riboti iš anksto užprogramuotą greitį
važiuojant bet kokiu keliu.
Standartinei įrangai priklauso ir ESP,
kurį papildomai galima užsisakyti
ir su leidimosi nuo kalno pagalbos
sistema (HDC), bei išmanioji traukos
kontrolės sistema, leidžianti vairuotojui
palaikyti pastovų greitį iki 30 km/h
ir išlaikyti automobilio kontrolę
leidžiantis nuolaidžiu (mažiausiai 8 %)
purvinu keliu ar žvyrkeliu nespaudžiant
akceleratoriaus ar stabdžio pedalo.
Funkcija blokuojama automatiškai, kai
vairuotojas didina greitį ir greitis viršija
30 km/h.
- ESP turi integruotą krovinio kontrolės
sistemą (LAC), kuri priderina ESP
įsijungimą pagal automobilio krovinį ir
jo paskirstymą.
LAC leidžia išsaugoti automobiliui savo
trajektoriją net kritinėse situacijose.
- Važiavimo įkalnėn pagalbos
sistema (Hill Assist) taip pat įeina į

ESP. Kai automobilis stovi, variklis
dirba, koja yra ant stabdžio pedalo,
o įkalnė didesnė nei 5 %, variklis
įsijungs pradedant judėti į kalną ir
leidžiantis atbulomis žemyn. Tokioje
situacijoje sistema stabdo automobilį
2 sekundes po to, kai stabdžio pedalas
atleidžiamas, kad suspėtumėte pradėti
judėti į įkalnę (nepriklausomai nuo
automobilio krovinio).
- Padangų slėgio jutiklių sistema
(DSG)* – kiekvienas ratas turi
slėgio jutiklį, todėl plyšus padangai
ar sumažėjus jos slėgiui, apie tai
informuoja atitinkamas indikatorius
arba jutikliniame ekrane pateikiamas
pranešimas, taip pat nurodoma, kurioje
padangoje nustatyta problema.
- Nukrypimo nuo kelio juostos įspėjimo
sistema (AFIL), kurios kamera yra
ties vidiniu galinio vaizdo veidrodėliu,
nuolat stebi kelią. Ji priklauso 4
tonų furgonų standartinei įrangai, o
kitiems modeliams galima užsisakyti
papildomai.
*Standartinė įranga (norma ECE R64) arba
papildoma įranga, priklausomai nuo versijos.

PLATUS MODELIŲ PASIRINKIMAS
Asortimente yra 8 skirtingo ilgio ir
aukščio furgonai ir vienatūriai.
„PEUGEOT Boxer“ galima rinktis iš
8 tūrio variantų – nuo 8 m³ (L1H1
versija) iki 17 m³ (L4H3 versija), pagal
šiuos parametrus savo segmente tai
geriausias pasirinkimas.
Į „PEUGEOT Boxer“ lengviau pakrauti
ir iš jo iškrauti krovinį dėl šių savybių:
• Atstumas tarp ratų arkų 1,87–1,42 m.
• Vienas žemiausių rinkoje slenksčių –
nuo 493 iki 602 mm.
Versijoje su pneumatine pakaba
slenksčio aukštį galima reguliuoti 7 cm
ribose.
• Galinės durys atsidaro nuo 96° iki
180°, o kaip papildomą įrangą galima
įsigyti ir 270° kampu atsidarančias

duris.
• Vienerios arba dvejos šoninės
stumdomosios durys.
„PEUGEOT Boxer“ siūlo platų
maksimalios masės pasirinkimą ir dvi
skirtingas modelių serijas:
• Lengvosios versijos: keturi pilnos
masės variantai – 328 (2,8 tonos), 330
(3,0 tonos), 333 (3,3 tonos) ir 335 (3,5
tonos).
• Sunkiosios versijos: du pilnos masės
variantai – 435 (3,5 tonos) ir 440 (4,0
tonos).
*Reikalingas specialus sunkiasvorio
automobilio leidimas.

MAŽOS SAVININKO IŠLAIDOS

„PEUGEOT“ IR APLINKA

Visi profesionalai būna reiklūs,
todėl „PEUGEOT Boxer“ savininko
išlaidos yra gerai apgalvotos:

Didžiausias mūsų iššūkis –
saugoti aplinką ir galvoti apie
planetos ateitį. Jau daug metų
„Peugeot“ diegia inovacijas,
mažinančias automobilių degalų
sąnaudas, suodžių dalelių kiekį
išmetamosiose dujose ir CO2
taršą.

– Vietoje paskirstymo diržo
naujasis „Peugeot Boxer“ turi
paskirstymo grandinę, kurios
nereikia keisti.
– FAP variklių priežiūros intervalas
yra 50 000 km arba 2 metai.
– Padangų matmenys
standartiniai (215/70, 215/75),
todėl joms išlaidos mažiausios
rinkoje.

VARIKLIAI
2.0 “BlueHDi”
Naujieji „2.0 BlueHDi“ varikliai
išbandyti daugiau nei 10 000
valandų stende ir daugiau
kaip 1 300 000 km kelyje. FAP
technologiją PSA grupė nuo
2001 metų į išmetimo sistemas
yra įmontavusi jau daugiau kaip
10 milijonų kartų. Variklis turi
bendrą įpurškimo sistemą, kuri
gali reguliuoti slėgį iki 1800 barų,
priklausomai nuo poreikio.

FAP
Visų „PEUGEOT Boxer“ variklių
FAP suodžių dalelių filtras
apdoroja išmetamąsias dujas
ir sumažina jų suodžių kiekį iki
minimalaus išmatuojamo kiekio,
kartu išsaugodamas variklio
efektyvumą.

Perdavimas

HDi TECHNOLOGIJA
Kiekvieno „Boxer“ HDi variklis
turi „Common Rail“ įpurškimo
sistemą – tai važiavimo ir
taupymo priemonės. Aukštu slėgiu
purkšdama degalus tiesiogiai į
degimo kamerą, ši sistema gerokai
sumažina degalų sąnaudas ir
išmetamųjų dujų toksiškumą.

Degalų sąnaudos l/100 km
Mieste*

Užmiestyje*

Vidutiniškai*

CO2 (g/km)*

2,0 l HDi 110

M6

6,5 - 6,7

5,7 - 5,9

6,0 - 6,2

158 - 163

2,0 l HDi 130

M6

6,7 - 6,9

5,9 - 6,1

6,2 - 6,4

163 - 168

2,0 l HDi 160

M6

6,9

6,1

6 ,4

168

SAUGUMAS

Turvalisus on vähim, mida sa oma
autolt nõuda võiksid.
Just seepärast pakub uus Peugeot
Boxer mitmesugust varustust, mille
eesmärgiks on kaitsta nii sind kui ka
sinu kaasreisijaid.
ENNETA OLUKORDI
Saugumas yra mažiausia, ko reikėtų
reikalauti iš savo automobilio.
Būtent dėl to „Peugeot Boxer“
turi įvairios įrangos, kurios tikslas –
apsaugoti Jus ir Jūsų bendrakeleivius.
UŽKIRSKITE KELIĄ SUDĖTINGOMS
SITUACIJOMS
Kad užtikrintų optimalų balansą
sudėtingose situacijose, naujasis
„Peugeot Boxer“ turi šias saugos
sistemas:
• Stabdžių antiblokavimo sistema
(ABS)

• Avarinio stabdymo pagalbos
sistema (AFU)
• Apsaugos nuo slydimo sistema
(ASR)*
• Elektroninis stabdžių jėgos
reguliatorius (REF)
• ESP* (elektroninė stabilumo
programa / dinaminė stabilumo
kontrolė), priklausanti standartinei
įrangai

polikarbonatiniai rūko žibintai.

Stabdžiai
Siekiant pagerinti garso izoliaciją ir
padidinti efektyvumą, patobulinta ir
stabdymo sistema.
„Peugeot Boxer“ standartinei
įrangai priklauso keturi diskiniai
stabdžiai, kurie užtikrina stabdžių
sistemos efektyvumą ir atsparumą.

APSAUGA
Oro saugos pagalvės
„Peugeot Boxer“ keleivius saugo:
• 1 vairuotojo oro saugos pagalvė ir
1 keleivio oro saugos pagalvė*
• 2 šoninės oro saugos pagalvės**
• 2 oro saugos užuolaidos**

Rūko žibintai*
Matomumą gerina naujojo
„Peugeot Boxer“ papildomai
įrangai priklausantys, priekinio
buferio apatinėje dalyje esantys

* Papildoma arba standartinė įranga,
priklausomai nuo versijos.

* Papildoma arba standartinė įranga,
priklausomai nuo versijos
** Galima tik su keleivio sėdyne ir
„Achille“ vidumi

Vairuotojo saugos diržo

• priekinės pakabos matmenys
optimizuoti taip, kad įvykus
susidūrimui iš priekio nukreiptų dalį
smūgio energijos po kėbulu;
• sankabos ir stabdžių pedalai
bei vairo kolonėlė – su specialiu
sutvirtinimu, padedančiu apsaugoti
vairuotoją.

įspėjamoji lemputė
Vairuotojo sėdynės standartinei
įrangai priklauso saugos diržo
užsegimo kontrolės įrenginys.
Degalų maitinimo apsauga
Įvykus susidūrimui automatiškai
nutraukiamas degalų tiekimas, kad
būtų išvengta užsiliepsnojimo.

Elektra valdomo vairuotojo
lango apsauga
Vienu paspaudimu valdomas vairuotojo
langas turi apsaugą, kuri įsijungia
iš karto, kai kas nors trukdo langui
užsidaryti.
Greičiui jautrus vairo stiprintuvas
įeina į „Peugeot Boxer“ su 2,0 l
„BlueHDi“ 130 AG ir 160 AG varikliais
standartinę įrangą.
Vairo stiprintuvas reguliuoja stiprumą
pagal važiavimo greitį.

PASTIPRINTA KĖBULO
KONSTRUKCIJA
Kad naujasis „Peugeot Boxer“ būtų
dar saugesnis, pastiprinta keletas
komponentų:
• pastiprinta kėbulo konstrukcija,
kurios priekinė dalis, įvykus
susidūrimui, deformuodamasi
išsklaido smūgio energiją;
• tvirta plieninė konstrukcija,
sudaranti keleivių apsaugos
karkasą, ir pastiprintos priekinės
durys;

ĮSPĖJIMAI
Atidarytų durų saugos sistema aptinka
duris (taip pat krovinių skyriaus duris),
kurios nėra gerai uždarytos. Ir rodmenų
bloke, ir jutikliniame ekrane įsijungia
atitinkama įspėjamoji lemputė.

SPALVOS
PAPRASTOS SPALVOS

Balta „Banquise“

Mėlyna „Imperial“

Geltona „Carioca“

Raudona „Tiziano“

Mėlyna „Logo Azzuro“

Pilka „Aluminium“

Balta „Golden White“

Raudona „Profond“

Mėlyna „Line“Kollane Carioca

METALO EFEKTO
SPALVOS
(papildoma įranga)

Pilka „Graphito“

RATLANKIAI

VIDUS

15 colių ratų gaubtai
Lengvosiose
versijose

16 colių ratų gaubtai
Sunkiosiose versijose

Naująjį „Peugeot Boxer“ galima rinktis iš 3
vidaus apdailos variantų.
· Juoda ir raudona medžiaga „Darko
/ Twill“ – funkcionalus ir atsparus
vidus, standartinė įranga arba nėra,
priklausomai nuo versijos
· Medžiaga TEP, pilka „Pierce / Vesuve“,
papildoma įranga arba nėra, priklausomai
nuo versijos
· Veliūro tipo medžiaga, ruda arba
juoda „Achille / Fillo“, standartinė
įranga, papildoma įranga arba nėra,
priklausomai nuo versijos

Medžiaga, juoda/raudona
Darko / Twill“

15 colių lietieji
ratlankiai
Lengvosiose versijose

16 colių lietieji
ratlankiai
Sunkiosiose versijose
Medžiaga TEP, pilka
„Pierce / Vesuve“

Medžiaga, ruda arba juoda
„Achille /Fillo“

VISŲ POREIKIUS ATITINKANČIO
MODELIO PASIRINKIMAS
„Peugeot Boxer“ gali būti 8 kėbulo
tipų variantų, kad tinkamą versiją
galėtų pasirinkti visų profesijų
atstovai:
• Uždari, pusiau uždari arba su
langais krovininiai automobiliai
ir platforminiai krovininiai
automobiliai su paprasta arba
dviguba kabina

• Ant pagrindo, su paprasta ar
dviguba kabina važiuoklė ir
kabinos su perstatomaisiais
ratais
• Tūrinis universalas ir keleiviniai
mikroautobusai; 5, 9, 14 ir
17 vietų*, priklausomai nuo
modelio

Naujasis „Peugeot Boxer“ gali būti su skirtingų
tipų kėbulu ir įvairios maksimalios masės:

Lengvosios versijos

Maksimali masė

Sunkiosios versijos

Maksimali masė

330

3,0 T

435

3,5 T

Uždaras krovininis automobilis

333

3,3 T

440

4,0 T

Su langais arba pusiau uždaras krovininis automobilis

335

3,5 T

Pailginta kabina
Platforminis automobilis su paprasta kabina
Platforminis automobilis su dviguba kabina
Važiuoklė su paprasta kabina
Važiuoklė su dviguba kabina
Kabina ir ratai
Važiuoklė
Tūrinis universalas ir mikroautobusas

JŪSŲ „BOXER“ MATMENYS
Jei automobilis krovininis, galima
kombinuoti tris aukščius (2,254
m, 2,522 m ir 2,760 m), keturis
ilgius (4,963 m, 5,413 m, 5,998 m
L4H2** L4H3

*Saadaval ka mahtuniversaalina
**Saadaval ka minibussina

L3H2**

ir 6,363 m) ir dar vieną ilgį (L2S),
kuris galimas tik su važiuoklės
modeliu.

L2H1

L2H2*

L3H3

L1H2

L1H1*

Lengvosios versijos

Talpa m3

Lengvosios versijos

Talpa m3

L1H1

8,0

L1H1

8,0

L1H2

9,5

L1H2

9,5

L2H1

10,0

L2H2

11,5

L3H2

13,0

L3H3

15,0

L4H2

15,0

L4H3

17,0

Tūrinis universalas ir
mikroautobusas

Vietų skaičius

L1H1 (mahtuniversaal)

5-9

L2H2 (mahtuniversaal)

5-9

L2H1

10,0

L2H2

11,5

L3H2

13,0

L3H3

15,0

L4H2

15,0

L4H3

17,0

Tūrinis universalas ir
mikroautobusas

Vietų skaičius

L1H1 (mahtuniversaal)

5-9

L2H2 (mahtuniversaal)

5-9

L3H2 (minibuss)

14**

L4H2 (minibuss)

17**

L4H3

17,0

MIKROAUTOBUSAS: KELEIVIŲ VEŽIMAS
„Boxer“ yra labai patogus automobilis
visiems keleiviams: didelis salonas,
galinės dalies šildymas ir klimato
kontrolė*, į standartinę įrangą įeina
keleivio saugos pagalvė, daug vietos
smulkiems daiktams salone, o
stambiems kroviniams – bagažinėje.
„Boxer“ rūpinimasis keleiviais matosi iš
kiekvienos, net mažiausios, detalės.

Kiekvienas „PEUGEOT Boxer“ keleivis
gali mėgautis tokiais pat patogumais,
kaip ir lengvajame automobilyje:
erdvus salonas, daug patogios vietos
daiktams, aptraukti durų skydai ir
rėmai, didelė bagažinė…
„PEUGEOT Boxer“ vienatūryje telpa iki
9 žmonių: 1 dvivietė sėdynė ir 1 atskira
vairuotojo sėdynė, 2 trivietės sėdynės

2-je ir 3-je eilėje arba 3 atskiros
sėdynės antroje eilėje, priklausomai
nuo versijos.
*Standartinė arba papildoma įranga,
priklausomai nuo versijos.

UŽDARAS, SU LANGAIS ARBA
PUSIAU UŽDARAS KROVININIS AUTOMOBILIS
TALPA

KELIAMOJI GALIA (KG)

Iki 8 talpos variantų
L1H1

L2H1*

L3H2

L4H2*

L4H3*

8,0

10,0

13,0

15,0

17,0

Talpa (m3)

Lengvosios
versijos

2,0l BlueHDi
110

2,0l BlueHDi
130

2,0l BlueHDi
130

L1H1

MATMENYS
Välised mõõdud

–

–

435

1600

1600

1155

1140

1140

440

2060

2060

333

1455

1440

1440

L2H1

335

1645

1640

1640

435

1560

1560

L2H2

330

1125

1110

1110

435

1535

1535

333

1425

1410

1410

440

1995

1995

335

1615

1610

1610

L3H2
435

1485

1485

1945

1945

335

1615

1600

1600

435

1460

1460

440

1920

1920

330

1090

1075

1075

L4H2

333

1390

1375

1375

435

1440

1440

335

1590

1575

1575

440

1885

1885

1340

1325

1325

435

1410

1410

1540

1525

1525

440

1870

1870

333

1315

1300

1300

335

1515

1500

1500

L2H2

1,485 m

1,562 m

1,520 m

3,120 m

1,662 m

L3H2

5,998 m

2,522 m

1,250 m

1,755 m

1,562 m

1,790 m

3,705 m

1,932 m

L4H2*

6,363 m

2,522 m

1,250 m

1,755 m

1,562 m

1,790 m

4,070 m

1,932 m

333

2,172 m

335

2,030 m

4,070 m

1,662 m

L3H3

1,250 m

1,562 m

2,670 m

440

1400

2,254 m

1,755 m

1,520 m

1100

1400

5,413 m

1,250 m

1,562 m

1100

1415

L2H1*

2,760 m

1,485 m

1115

333

4,963 m

6,363 m

1,075 m

Atveriamosios durys

330

L1H1

L4H3*

2,254 m

Šonines stumdomosios durys

Vidaus matmenys
(naudojama erdve)

2,0 BlueHDi
130

330

L2H1

Durys

2,0 BlueHDi
130

L1H1

L1H2

Išores matmenys

Sunkiosios
versijos

L3H2

L4H3

L3H3

Plotis (be šoniniu veidrodžiu):

2050 m

* Tik uždaras krovininis automobilis

Kroviniu skyriaus slenkscio
aukštis: 0,493 - 0,602 m

Maksimalus vidaus plotis: 1,870 m
Plotis tarp ratu arku: 1422 m

PERDARYMAS IŠ UŽDARO
ARBA SU LANGAIS
KROVININIO AUTOMOBILIO
(Perdarymai ir papuošimai yra tik pavyzdžiai, sukurti konkrečiose
įmonėse, tai nėra vieninteliai variantai)

Šaldymo automobilis ant
krovininio automobilio pagrindo

Greitosios pagalbos automobilis ant
krovininio automobilio su langais
pagrindo

TAVALISE / TOPELTKABIINIGA MADELAUTO
MATMENYS

Platforminis automobilis su paprasta kabina

KELIAMOJI GALIA (KG)

Platforminis automobilis su dviguba kabina

Platforminis automobilis su paprasta kabina
Lengvosios
versijos

Vidaus matmenys

Išores matmenys

Modelis

Vidaus matmenys

Išores matmenys

Ilgis

Ilgis

L2

2,460 m

5,738 m

6,093 m

L3

2,950 m

6,228 m

3,248 m

5,743 m

L4

3,400 m

6,678 m

L3

3,833 m

6,328 m

L4

4,260 m

6,693 m

Pikkus

Pikkus

L1

2,798 m

5,293 m

L2S

3,660 m

L2

Lengvosios
versijos

2,0 BlueHDi
110

2,0 BlueHDi
130

2,0 BlueHDi
160

330

1140

1125

1125

333

1405

1390

1390

335

1505

1510

1510

L3

330

1160

1145

1145

333

1460

1445

1445

335

1590

1575

1575

333

1405

1390

1390

335

1605

1590

1590

1540

1545

1545

L1

Modelis

Platforminis automobilis su dviguba kabina

L3

2,254 m

Aukštis

2,254 m

L4

Plotis (be šoniniu veidrodeliu)

2,100 m

Plotis (be šoniniu veidrodeliu)

2,100 m

335

Platforminio automobilio vidaus matmenys

2,034 m

Platforminio automobilio vidaus matmenys

2,034 m

Dežes krašto aukštis

0,400 m

Dežes krašto aukštis

0,400 m

Sunkiosios
versijos

2,0 BlueHDi
130

2,0 BlueHDi
130

333

1260

1245

1245

335

1330

1315

1315

333

1250

1235

1235

335

1450

1435

1435

2,0 BlueHDi
110

2,0 BlueHDi
130

2,0 BlueHDi
130

435

–

1455

1455

440

–

1715

1715

435

–

1395

1395

440

–

1815

1815

435

–

1355

1355

440

–

1715

1715

L2

L2

Aukštis

2,0 BlueHDi
110

Sunkiosios
versijos
L2

L3

2,0 BlueHDi
110

2,0 BlueHDi
130

2,0 BlueHDi
160

435

–

1605

1605

440

–

2025

2025

435

–

1550

1550

440

–

2055

2055

435

–

1515

1515

440

–

1985

1985

L2

L3

L4

L4

VAŽIUOKLĖ ARBA VAŽIUOKLĖ
SU DVIGUBA KABINA
KELIAMOJI GALIA (KG)

MATMENYS

Transporto priemonė iki perdarymo

Transporto priemonė iki perdarymo
Važiuoklė

Važiuoklė

Važiuoklė su dviguba kabina

Lengvosios
versijos

Važiuoklė su dviguba kabina
2,0l HDi 130

2,0l HDi 160

1710

1695

1695

335

333

1680

1665

1665

Sunkiosios 2,2l HDi 110 2,2l HDi 130 2,2l HDi 150
versijos

335

1880

1865

1865

L4

1870

1855

1855

1860

1845

1845

1845

1830

1830

2,2l HDi 110

2,2l HDi 130

2,2l HDi 150

–

1825

1825

–

1805

1805

–

1790

1790

L1
335

L3

L2

Išores matmenys

Išores matmenys

Ilgis

Maksimalus ilgis

L1

4,808 m

5,748 m

L2

5,258 m

6,468 m

L2S

5,606 m

7,028 m

L3

5,843 m

7,383 m

L4

6,206 m

7,383 m

Ilgis

Maksimalus ilgis

L3

5,843 m

7,383 m

L4

6,206 m

7,383 m

L2S
335

L4
335

Plotis (be šoniniu veidrodeliu)

2,050 m

Plotis (be šoniniu veidrodeliu)

2,050 m

Minimalus važiuojamojo kelio plotis:

2,350 m

Minimalus važiuojamojo kelio plotis:

2,350 m

Sunkiosios
versijos

Minimalus važ iuojamojo kelio aukštis:

3,500 m

Minimalus važ iuojamojo kelio aukštis:

3,500 m

L2
435
L3
435
L4
435

PERDARYMAI IŠ
VAŽIUOKLĖS IR
VAŽIUOKLĖS SU
DVIGUBA KABINA
(Perdarymai ir papuošimai yra tik pavyzdžiai,
sukurti konkrečiose įmonėse, tai nėra
vieninteliai variantai)

435

L3
335

Pirmiau nurodyti maksimalūs antstato ilgiai atitinka pačios tinkamiausios
maksimalios masės maksimalaus krūvio paskirstymą.
Sunkio centro vietą reikia nuolatos tikrinti.

Automobilis su dėže,
perdarytas iš važiuoklės

Didelio tūrio versija

Važiuoklė su antstatu

Lengvosios 2,0l HDi 110 2,0l HDi 130 2,0l HDi 160
versijos

2,0l HDi 110

1635

–

1620

1560

1620

1560

PAPILDOMA ĮRANGA

PAILGINTA KABINA

1.

MATMENYS

TALPA

Transporto priemonė iki perdarymo
Ilgis 0,40 m aukštyje nuo grindu
L2H1 / L2H2

2,07 m

L3H2

2,66 m

L4H2

3,02 m

Ilgis 1 m aukštyje nuo grindu
L2H1 / L2H2

1,92 m

L3H2

2,50 m

L4H2

2,87 m

Nauja pailginta kabina, siekiant užtikrinti keleivių patogumą,
turi didesnius langus. L2H2 ir L3H2 versijų langus
galima atidaryti.

Mahutavus (m3)

L2H1

L2H2

L3H2

L4H2

8,0

9,0

11,5

12,5

2.
3.
4.
5.
6.

Transporto priemonė turi plieninį stogo
rėmą, paminą, pakrovimo įrenginį ir
triukšmą mažinantį aptaką. Galima
sumontuoti kopėčias.
Purvasaugiai
Kablys su ISO ritinine galvute
Guminis kilimėlis
Vidinės apsaugos iš polipropileno
Atbulinės eigos kamera

PARDAVIMO IR APTARNAVIMO
TINKLAS IR PASLAUGOS
Pasirinkus „Peugeot“, Jus aptarnaus didelis pardavimo ir aptarnavimo tinklas, kurio kokybišku ir profesionaliu aptarnavimu,
parduodama įranga ir siūlomomis papildomomis paslaugomis tikrai liksite patenkinti. Visada galite būti tikri, kad Jus išklausys
specialistas, suprantantis Jūsų poreikius ir juos patenkinantis. Pakanka priežasčių, kad pradėti ilgalaikius santykius.

PASITENKINIMO UŽTIKRINIMUI
GAMINTOJO GARANTIJA
„Peugeot“ siūloma kokybė:
privalumai pardavimo tinkle,
trijų metų atsarginių dalių ir
darbų garantija su 100 tūkst. km
apribojimus ir 5 metų garantija
nuo korozijos.

PEUGEOT ASSISTANCE
Jeigu būdami Prancūzijoje ar kitur
Europoje (Europos Sąjunga ir dar 12
šalių ar teritorinių vienetų) pateksite
į nenumatytą situaciją, 24 valandas
per parą ir 365 dienas metuose galite
skambinti į „Peugeot Assistance“.

„PEUGEOT“ ORIGINALIOS
ATSARGINĖS DALYS
Visos „Peugeot“ originalios
atsarginės dalys yra giežtai
tikrinamos, todėl yra kokybiškos,
saugios ir patvarios. Atsarginėms
dalims ir darbui „Peugeot“
pardavimo tinkle suteikiama
vienerių metų garantija.

JŪSŲ DŽIAUGSMUI
PEUGEOT BOUTIQUE
Tik Jūsų automobiliui
skirtas didelis pasirinkimas
„Peugeot“ priedų ir
originalios įrangos. Čia taip
pat rasite įvairius „Peugeot“
gaminius, kuriuos galite
padovanoti sau ir kitiems.

PEUGEOT INTERNETO
SVETAINĖ
Susipažinkite su „Peugeot“
interneto svetaine:
whttp://www.peugeot.lt

KLIENTŲ PASITENKINIMO
TYRIMAS
Firma „IPSOS“ gali Jums
paskambinti po kelių dienų
apsilankius dirbtuvėje.
Atsakydami į klausimus,
padėsite gerinti „Peugeot“
paslaugų kokybę.

Šioje brošiūroje esantys duomenys ir iliustracijos atitinka brošiūros spausdinimo momentu galiojusius duomenis. Dėl nuolatinių tobulinimų „Peugeot“ gali bet kuriuo
momentu pakeisti techninius duomenis, įrangą, papildomą įrangą ir spalvas. Norėdami gauti tikslesnės informacijos, kreipkitės į savo „Peugeot“ prekybos atstovybę.
Šio katalogo ir jo dalių negalima platinti be „Automobiles Peugeot“ leidimo.

