
Standard- og ekstrautstyr
Tekniske spesifikasjoner

Gjeldende fra 05/2015
  ajourholdt 08.02.2016

Peugeot //
Nye Partner varebil Euro6



MOTOR  1.6 BLUEHDI  1.6 BLUEHDi 1,6 BLUEHDi 1,6 Bensin 
Sylindervolum:  1560 1560 1560 1598 
Antall sylindre:  4/8v 4/8v 1/8v 4/16
Maks ytelse kW (CEE norm): 55 73 88 72
Maks ytelse hk (DIN norm): 75 100 120 98
Turtall maks ytelse (o/min): 3500  3750 3500 6000
Maks dreiemoment Nm (CEE norm): 233 Nm 254 Nm 300 Nm 152 Nm
Turtall ved maks dreiemoment (o/min): 1750 1750 1750 3500
Type innsprøytning: HDi, direkte diesel innsprøytning: l	 l	 l	
Turbo  l	 l	 l
Partikkelfilter (DPF) l l	 l
E-Hdi (stop/start)  l	 l	 l
Add Blue  l	 l	 l 

TRANSMISJON/STYRING
Girkasse: manuell, 5 trinns l	 l	 	 l
Girkasse: manuell, 6 trinns   l
Girkasse:  ETG6 , Elektronisk styrt manuell kasse , 6 trinns - m  - -
Variabel servostyring: l	 l	 l	 l	

FJÆRING
Foran: Uavhengig fjæring. Mcpherson med krengningsstabilisator og hydrauliske teleskopstøtdempere
Bak; Uavhengig fjæring med krengningsstabilisator og skråstilte hydrauliske teleskopstøtdempere.
ESP  Elektronisk stab. program, ASR - antispinn med bakkeholderl	 l	 l	 l
Grip Control (ASR+ fremkommelighetspakke) m	 m ikke tilgj.med ETG6m -

BREMSER
Foran: - ventilerte skiver l	 l	 l	 l	
Bak: - skiver l	 l	 l	 l

VEKTER (kg)
2-seter: 1.6  1.6  1,6 1.6  1,6 1,6 m/ETG6 1,6 m/ETG6 1,6   

 BlueHDi BlueHDi BlueHDi BlueHDi BlueHDi BlueHDi  BlueHDi Bensin

Versjon: L1 L1 L1 L2 L2 L1 L2 L1
HK: 75 HK 100 HK 120 HK 100 HK 120 HK 100 HK 100 HK 98 HK
Egenvekt med fører: 1367/*1389 1376 /*1395 1390/*1412 1453/**1477 1467/**1503 1391/*1413 1468 1345
Tillatt totalvekt: 1940/ *2170 1950/ *2180 1965/*2190 2135/**2225 2145/**2250 1965/*2190 2145 1945 / *2150
Nyttelast inkl. pass: 573/ *781  574/ *785 575/*778 682/**748 678/**747 574/*777 677 600 / *805
Tilhenger m/bremser: 1250/ *1200 1250  1250 1200 1200 1250 1200 1100 / *1100
Tillatt vogntogvekt: 2890/*3080 2890/3125 2910/*3135 3125 3135/**3155 2910/*3135 3135 2995 / 3020
Hjuldimensjon: 195/65 R15*** 195/65 R15*** 195/65R15*** 195/65 R15***195/65 R15*** 195/65 R 15*** 195/65 R15*** 195/65 R15*** 
Vareromsvolum, kubikk 3,3/****3,7 3,3/****3,7 3,3/****3,7 3,7/****4,1 3,7/****4,1 3,3/****4,1 3,7/****4,1 3,3/***3,7
Drivstoff mix (liter/mil) 0,43 0,42 0,,44/**0,43 0,42 0,44/**0,43 0,41 / **0,40 0,41 0,65 /**0,64
NOX utslipp (mg/km) 26,2 31,4 37,7 31,4 37,7 46,4 46,4 32,5
CO2 utslipp 112/**110 110//**108 114/**112 110/**108 114/**112 108 /**106 108 150 /**149
 

3-seter: 1.6  1.6  1,6 1.6  1,6 1,6 m/ETG6 1,6 m/ETG6  1,6 Bensin

  BlueHDi BlueHDi BlueHDi BlueHDi BlueHDi BlueHDi BlueHDi

Versjon: L1 L1 L1 L2 L2 L1 L2 L1
HK: 75 HK 100 HK 120 HK 100 HK 120 HK 100 HK 100 HK 98 HK
Egenvekt med fører:  1384/*1406   1392/*1415 1407/*1429 1471/**1489 1485/**1503 1408/*1430 1486 1359
Tillatt totalvekt: 1960/ *2185 1970/ *2195 1980/*2205 2150/**2240 2160/**2250 1980/*2205 2165 1960 / *2150
Nyttelast inkl. pass: 576/ *779 578/ *780 573/*776 679/**751 675/**747 572/*775 679 501 / *791
Tilhenger m/bremser: 1250/ *1200 1250 1250 1200 1200 1250 1200 1100 / *1100
Tillatt vogntogvekt: 2910/*3080 2920/*3145 2930/*3155 3145 3155 2930/*3150 3150 3010 / *3020
Hjuldimensjon: 195/65 R15*** 195/65 R15*** 195/65R15*** 195/65 R15***195/65 R15*** 195/65 R 15*** 195/65 R15*** 195/65 R15***
Vareromsvolum, kubikk 3,3/****3,7 3,3/****3,7 3,3/****3,7 3,7/****4,1 3,7/****4,1 3,3/****4,1 3,7/****4,1 3,3/***3,7
Drivstoff mix (liter/mil) 0,43 0,42 0,44/**0,43 0,42 0,44/**0,43 0,41 /**0,40 0,41 0,65 /**0,64
NOX utslipp (mg/km) 26,2 31,4  37,7 31,4 37,7 46,4 46,4 32,5
CO2 utslipp 112/**110 110//**108 114/**112 110/**108 114/**112 108 /**106 108 150 /**149

Peugeot Partner varebil

l Standardutstyrm   Ekstrautstyr       * Økt nyttelast/eller Grip Controll, ekstra utstyr  ** Grip Controll /eller anleggspakke, ekstrautstyr      
*** Kan variere noe pga valg av utstyr/med Grip Controll/ eller anleggspakke blir det 195/70 R15 C (98T)      **** m/gitter skillevegg   



SIKKERHET 75 HK  Mester     120HK       98K  
Variabel servostyring                                                                                                                              l	 l	 l	 l
Kollisjonspute for fører og passasjer(er) foran                                                                                        l	 l	 l	 l
Mulighet for utkopling av kollisjonspute på passasjersiden                                                                    l	 l	 l	 l
Sidekollisjonsputer foran, kun med enkelt passasjersete                                                                       m	 m	 m	 l
Elektronisk startsperre                                                                                                                            l	 l	 l	 l
Automatisk drivstoffkutt ved kollisjon                                                                  	 l	 l	 l	 l
Automatisk låsing av dører i en hastighet over 10 km/t, kan deaktiveres                                                l	 l	 l	 l
Innvendig separat åpning av varerom og førerhus																			l	 l	 l	 l
ABS bremser med bremsekraftfordeler og assistanse ved nødbremsing											l	 l	 l	 l
ESP (elektronisk stabilitetsprogram) med bakkeholder, ASR - Antispinn, med bryter for deaktivering	 l	 l	 l	 l
Grip Control (ASR+ fremkommelighetspakke)    -**      	 m 	 m	  -**
(tar med seg dekk dimensjon 195/70 R15 (98T) (ikke på ETG6)
Visning av klokke, dato og utvendig temperaturmåler	 l	 l	 l	 l
3 punkts sikkerhetsbelter med automatiske strammere og blokkere på seter foran*	 l	 l	 l	 l
Parkeringssensor,bak	 l	 l	 l	 l
Parkeringssensor, foran og bak m	 m	 m	 m

Ryggekamera med parkeringssensor foran og bak m	 m	 m	 m

Ryggekamera m	 m	 m	 m

Service indikator	 l	 l	 l	 l
Kjørekomputer 	 l	 l	 l	 l
Innvendig justering av hovedlys	 l	 l	 l	 l
Varsellyd/ lys for glemt sikkerhetssele førerplass, samt varsel om åpne dører i multidisplay	 l	 l	 l	 l
Varsellyd for gjenglemt tente lys og nøkkel i tenning	 l	 l	 l	 l
Komfort skillevegg mot varerom	 l	 l	 l	 l
Gittervegg, med mulighet til åpning av luke(mulig for å transportere lange gjenstander) m	 m	 m	 m

Reservehjul		 l	 l	 l	 l
Festekroker i varerom i henhold til norske krav	 l	 l	 l	 l

LYS/SPEIL
Ekstra bremselys bak l	 l	 l	 l
Hovedlys, halogen (doble reflektorer og klare lykteglass)	 l	 l	 l	 l
Lyktespylere foran  	 m	 m	 m	 m

Kupelys med kartleserlampe for fører og passasjer	 l	 l	 l	 l
Tåkelys foran	 m	 l	 m	 m

Tåkelys bak		 l	 l	 l	 l
Utvendige speil, elektrisk  justerbare og oppvarmede  	 l	 l	 l	 l
Elektrisk innfellbare utvendige speil	 l	 l	 l	 l
Adaptive kurvlys (følger med kun ved bestilling av aut.vinduspussere foran) m	 m	 m	 m

KOMFORT UTSTYR
Cruise kontroll med fartsbegrenser 	 l	 l	 l	 l
Lengde og høydejusterbart ratt	 l	 l	 l	 l
Skinnratt  m	 l	 m	 m

Kontakt for tilbehør i førerhus 12V (maks 180W)	 l	 l	 l	 l
Fjernbetjent sentrallås med separat låsing av varerom	 l	 l	 l	 l
Vinduspusser foran med intervall	 l	 l	 l	 l
Vinduspusser foran, automatisk med regnsensor+ adaptive tåkelys	 m	 m	 m	 m

Elektriske betjente vinduer foran	 l	 l	 l	 l
Klimaanlegg, manuelt betjent, inkludert kjøling i hanskerom 	 l	 l	 l	 l
Klimaanlegg, automatisk betjent 2-sone, inkludert kjøling i hanskerom 	 m	 m	 m	 m

Opplyst varerom (bryter/dører) l	 l	 l	 l
Oppvarmet bakrute med vinduspusser og spyler	 l	 l	 l	 l
Led lys montert i varerom l	 l	 l	 l
180 graders åpning av bakdører ved sidehengslet bakdører l	 l	 l	 l
 

l Standardutstyr m Ekstrautstyr  - Ikke tilgjengelig            * Midtre passasjersete foran har ikke automatiske strammere/blokkerere
      ** ikke tilgj. på Bensin og på 75 HK 

Peugeot Partner varebil



  

  75 HK 100 Hk    120HK    98 HK,bensin

AUDIO / TELEMATIKK Edition Mester                         Mester

7’’Touch screen skjerm  l	 l	 l	 l
SMEG DAB+ radio m/ bluetooth og MirrorScreen l	 l	 l	 l
Navigasjon med fargeskjerm inkl.gratis oppdatering av kartverk(2 ganger per år i 5 år) m	 m	 m	 m

SETER
Høydejustering av førersete 	 l	 l	 l	 l
Varme i fører og passasjersete(ved 3 seter kun ytre pass.sete)	 l	 l	 l	 l
Dobbelt passasjersete foran, 3 seter	 l	 l	 l	 l
Enkelt passasjersete foran, 2 seter 	 m	 m	 m	 m

OPPBEVARINGSROM/ FØRERHUS
Hanskerom 	 l	 l	 l	 l
Oppbevaringsrom i dører foran	 l	 l	 l	 l
Oppbevaringsrom over frontrute	 l	 l	 l	 l
Nedfellbart skriveunderlag passasjersete	 l	 l	 l	 l
Skuff under førersete	 l	 l	 l	 l

VAREROM
Skyvedør høyre side  l	 l	 l	 l	
Skyvedører begge sider m	 l	 m	 m	

Vindu i høyre skyvedør l	 l	 l	 l
To vinduer i varerom l	 l	 m l
Vindu,4 stk i varerom (Vindu begge sider i 2. og 3. rad og kun mulig på L1) m	 m	 m	 m

Sidehengslede asymetriske bakdører med vindu, varmetråder og visker (Std på L2)  	 m	 m	 m		 m

Topphengslet bakdør med varmetråder og visker (kun på L1)	 l	 l		 l		 l	
Festekroker i varerom i henhold til norske krav	 l	 l	 l	 l
Gulvbelegg varerom PVC 	 l	 l	 l	 l
Vareromsgulv, overflatebehandlet finergulv m	 m	 m	 m	

Innvendig kledning i varerom, 1/2 til vindushøyde	 l	 l	 l	 l
Innvendig kledning i varerom til tak m	 m	 m	 m

Komfort skillevegg l	 l	 l	 l	
Gittervegg, med mulighet til åpning av luke(mulig for å transportere lange gjenstander) m	 m	 m	 m

UTVENDIGE DETALJER
Støtlister i sort på sidene	 l	 m	 m	 m

Pack look pluss -lakkerte fangere/ speil og sidelister + tåkelys +ledlys		 m	 l	 m	 m

Pack look -delvis lakkert(lakkert foran/bak og speil) m	 m	 m	 m

Heldekkende hjulkapsler l	 l	 l	 l
Farget glass	 l	 l	 l	 l
Metallic lakk	 m	 m	 m	 m

Låsbart drivstofflokk	 l	 l	 l	 l

l Standardutstyr  mEkstautstyr  

Peugeot Partner varebil



DIMENSJONER

Peugeot Partner varebil

Alle mål er oppgitt i millimeter. 
Peugeot Partner leveres i to forskjellige lengder. 
Tre forskjellige vareromsvolum, 3,3 / 3,7  og opptil 4,1 kubikk ved gittervegg.

1. Lang versjon
2. Grip Controll/anleggpakke
3. Tre seter og med gittervegg
4. 1 skyvedør=1500 / 2 skyvedør =1380

1. Lang versjon
2. Grip Controll/anleggpakke



Forhandlers stempel

Modellprogrammet er under stadig utvikling, og kan følgelig være endret etter at brosjyren er produsert. 

Vi tar derfor forbehold om produktendringer samt eventuelle skrivefeil.Vi ber deg derfor å undersøke med din 
Peugeotforhandler for å få oppdatering på eventuelle endringer.

Vi gjør oppmerksom på at illustrasjonsfoto kan avvike noe fra de norske spesifikasjoner.

Peugeot Partner varebil



Standard- og ekstrautstyr
Tekniske spesifikasjoner

Gjeldende fra 09/2015
  ajourholdt 08.02.2016

Peugeot //
Partner varebil 4x4 med euro6 



MOTOR   1.6 HDi 
Sylindervolum:  1560 
Antall sylindre:  4/8v 
Maks ytelse kW (CEE norm): 73 
Maks ytelse hk (DIN norm): 100 
Turtall maks ytelse (o/min): 3750 
Maks dreiemoment Nm (CEE norm): 254
Turtall ved maks dreiemoment (o/min): 1750
Type innsprøytning: HDi, direkte diesel innsprøytning:	 l	
Turbo  	 l	
Partikkelfilter (DPF)  l
Add Blue   l
e-HDi(stop/start)  l   

TRANSMISJON/STYRING
Girkasse: manuell, 5 trinns   l		
Variabel servostyring:   l	

FJÆRING
Foran: Uavhengig fjæring.Mcpherson med krengningsstabilisator. Med  bakkeklaring på 17,5 cm  
Bak; Uavhengige fjæring med kregningsstabilisator. 

BREMSER
Foran: - ventilerte skiver l	 l	
Bak: - skiver  l	 l	

VEKTER (kg)
2-seter: 1,6HDi 1,6 HDi

Versjon: L1  L2  
HK: 100 100   
Egenvekt med fører: 1464/*1483 1541 
Tillatt totalvekt: 2038/*2190 2170 
Nyttelast inkl. pass: 574 /*707 629 
Tilhenger m/bremser: 1250 1200 
Tillatt vogntogvekt: 3145 3145 
Hjuldimensjon: 195/65 R 15 195/65 R15 
Vareromsvolum, kubikk 3,3 /**3,7 3,7 /**4,1 
Co2 utslipp 119 g/km 119 g/km 
NoX utslipp 28,4 mg//km 28,4 mg/km 
Forbruk,blandet kjøring 0,46  0,46 
  
3-seter: 1.6 HDi 1,6 HDi 

Versjon: L1  L2  
HK: 100 100 
Egenvekt med fører: 1480 /*1503 1559 
Tillatt totalvekt: 2058 /*2230 2230 
Nyttelast inkl. pass: 578 /*727 671 
Tilhenger m/bremser: 1250 1230 
Tillatt vogntogvekt: 3145 3145 
Hjuldimensjon: 195/65 R15 195/65 R15 
Vareromsvolum, kubikk 3,3 /**3,7 3,7/**4,1 
Co2 utslipp 119 g/km 119 g/km 
NOX utslipp 28,4 mg/km 28,4 mg/km 
Forbruk,blandet kjøring 0,46 0,46 

Peugeot Partner varebil 4X4

l Standardutstyr m Ekstrautstyr    * med økt nyttelast   ** med gittervegg     



SIKKERHET                        Mester
                          100hk

Variabel servostyring 		 	 l	 	 	
Kollisjonspute for fører og passasjer(er) foran	 		 	 l	
Mulighet for utkopling av kollisjonspute på passasjersiden	 		 	 l	
Sidekollisjonsputer foran, kun med enkelt passasjersete	 		 	 m	

Elektronisk startsperre	 		 	 l	
Automatisk drivstoffkutt ved kollisjon 		 	 l	
Automatisk låsing av dører i en hastighet over 10 km/t, kan deaktiveres	 		 	 l	
Innvendig separat åpning av varerom og førerhus	 		 	 l	
ABS bremser med bremsekraftfordeler og assistanse ved nødbremsing	 		 	 l	
ESP med bakkeholder,ASR-Antispinn, med bryter for deaktivering    l	
Visning av klokke, dato og utvendig temperaturmåler	 		 	 l	
3 punkts sikkerhetsbelter med automatiske strammere og blokkere på seter foran*	 		 	 l	
Parkeringsassistanse, ryggesensor	 		 	 l	
Parkeringssensor, foran og bak	 		 	 m

Ryggekamera med parkeringssensor foran og bak	 		 	 m

Ryggekamera    m

Service indikator	 		 	 l	
Kjørekomputer 	 		 	 l	
Innvendig justering av hovedlys	 		 	 l	
Varsellyd/ lys for glemt sikkerhetssele førerplass, samt varsel om åpne dører i multidisplay		 	 l	
Varsellyd for gjenglemt tente lys og nøkkel i tenning	 		 	 l	
Komfort skillevegg mot varerom    l
Gittervegg med mulighet til åpning av luke(mulig for å transportere lange gjenstander)			 	 m

Festekroker i varerom i henhold til norske krav	 		 	 l
Reservedekk	 		 	 l

LYS/SPEIL
Ekstra bremselys bak	 		 	 l	
Hovedlys, halogen (doble reflektorer og klare lykteglass)	 		 	 l	
Kupelys med kartleserlampe for fører og passasjer	 		 	 l	
Tåkelys foran	 		 	 m	

Tåkelys bak	 		 	 l	
Utvendige speil, elektrisk justerbare og oppvarmede	 		 	 l	
Elektrisk innfellbare utvendige speil	 		 	 l	
Adaptive kurvlys(følger med kun ved bestilling av aut.vinduspussere foran 		 	 m	

KOMFORT UTSTYR
Cruise kontroll med fartsbegrenser 	 		 	 l	
Lengde og høydejusterbart ratt	 		 	 l	
Kontakt for tilbehør i førerhus 12V (maks 180W)	 		 	 l	
Fjernbetjent sentrallås med separat låsing av varerom	 		 	 l	 	 	
Vinduspusser foran med intervall	 		 	 l	 	
Vinduspusser foran, automatisk med regnsensor+ adaptive kurvlys	 		 	 m	

Elektriske betjente vinduer foran	 		 	 l	
Klimaanlegg, manuelt betjent, inkludert kjøling i hanskerom	 		 	 l	
Klimaanlegg, automatisk betjent 2-sone, inkludert kjøling i hanskerom	 		 	 m	

Opplyst varerom (bryter/dører) 		  l	
Oppvarmet bakrute med vinduspusser og spyler	 		 	 l	 	
Kontakt for tilbehør i varerom 12V (maks 180W) 		 	 l	 	
Skinnratt 		 	 m

Led lys montert i varerom	 		 	 l

UTVENDIGE DETALJER
Støtlister i sort på sidene	 		 	 l	
Heldekkende hjulkapsler 		 	 l	
Farget glass	 		 	 l	
Metallic lakk	 		 	 m 
Pack look pluss-lakkerte fangere(speil og sidelister + tåkelys + ledlys+ tåkelys)	 		 	 m

Pack look  -delvis lakkert (lakkert foran/bak og speil)    m

l Standardutstyr mEkstrautstyr     - Ikke tilgjengelig            * Midtre passasjersete foran har ikke automatiske strammere/blokkerere

Peugeot Partner varebil 4X4



AUDIO/TELEMATIKK       
    Mester
     
    100 hk 
7’ Touch screen skjerm     		 	 l	 	 	

SMEG DAB radio m/bluetooth og MirrorScreen 		 	 l	
Navigasjon med fargeskjerm inkl. gratis oppdateringav kartverk (2 ganger per år i 5 år) 		 	 m	

SETER
Høydejustering av førersete 	 		 	 l	
Varme i fører og passasjersete (ved 3 seter kun ytre pass.sete)	 		 	 l	 	
Dobbelt passasjersete foran, 3 seter	 		 	 l	 	

Enkelt passasjersete foran, 2 seter 	 		 	 m	

OPPBEVARINGSROM/ FØRERHUS
Hanskerom 	 		 	 l	
Oppbevaringsrom i dører foran	 		 	 l	
Oppbevaringsrom over frontrute	 		 	 l	
Nedfellbart skriveunderlag passasjersete 		 	 l	
Skuff under førersete 		 	 l	

VAREROM
Skyvedør høyre side 		 	 l	 	

Skyvedører begge sider med vinduer 		 	 l	
Vindu, 4stk i varerom (Vindu begge sider i 2. og 3. rad og kun mulig på L1) 		 	 m	

Skyvedører med vindu begge sider 		 	 l	
Sidehengslede asymetriske bakdører med vindu, varmetråder og visker (std på L2) 		 	 m	
Topphengslet bakdør med varmetråder og visker (kun mulig på L1) 		 	 l	 	

Festekroker i varerom i henhold til norske krav 		 	 l	
Gulvbelegg varerom PVC 		 	 l	
Vareromsgulv, overflatebehandlet finergulv 		 	 m	

Innvendig kledning i varerom, 1/2 til vindushøyde 		 	 l	
Innvendig kledning i varerom til tak 		 	 m	

Komfort skillevegg  	  l	

l Standardutstyr m Ekstrautstyr    - Ikke tilgjengelig

Peugeot Partner varebil 4X4

Bakkeklaring for Partner 4X4 

Bakkeklaring med tom bil*

Under beskyttelseplate (A)     175 mm

Under travers bakstilling (B)    215 mm

Understell  (C)                         265 mm

*teoretisk,veil.verdier med 195X65R15 
dekk.kan variere avhengig av utstyr.



Peugeot Partner varebil 4X4

TRANSMISJON OG FIREHJULSTREKK
             Endurance (std)         
   

Firehjulsdrift med viskosekopling Standard    
    
    

  

   
Standardutstyr Partner 4X4 - versjon Endurance

• Automatisk 4X4 med viskosekobling. Viskosekoblingen overfører kraft til bakakslingen etter behov. Om forhjulene begynner å spinne vil 
kraften bli overført til bakakslingen.

• Eco 2wd posisjon: mulighet for å koble 4x4 helt ut. 
• Originale dekk
• Ekstra beskyttelse under motor. Begrenser muligheten for eventuelle skader på vitale deler på motor.
• Bakkeklaring på 17.5 cm. Gjør det lettere å forsere hindringer.

 

     Det tas forbehold om endringer i spesifikasjoner og / eller skrivefeil. 

Versjoner av 4X4

Bildet viser hjulet som kan koble 4X4 
helt ut.



Forhandlers stempel

Modellprogrammet er under stadig utvikling, og kan følgelig være endret etter at brosjyren er produsert. 

Vi tar derfor forbehold om produktendringer samt eventuelle skrivefeil.Vi ber deg derfor å undersøke med din 
Peugeotforhandler for å få oppdatering på eventuelle endringer.

Vi gjør oppmerksom på at illustrasjonsfoto kan avvike noe fra de norske spesifikasjoner.

Peugeot Partner varebil 4X4


