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Forhandlers stempel

NYE PEUGEOT BOXER

BOXER, EN PROFESJONELL ,
NYTTIG OG ØKONOMISK BIL
AV KVALITET
Peugeot Boxer-modellene er noe langt
mer enn enkle transportmidler. Det er biler
som er spesielt utviklet for din virksomhet,
med enkel kjøring og effektivt utstyr.
For å kunne garantere deg et høyt
kvalitetsnivå og motorer med optimal
pålitelighet har nye Peugeot Boxer
gjennomgått tester, med 4 000 000 km
kjøring under forskjellige omstendigheter,
en aldringssimulering som tilsvarer 3 års
bruk.
For å optimalisere dørenes pålitelighet har
de blitt åpnet og lukket 500 000 ganger.
Det finnes ikke to yrker som er identiske,

og det er derfor Boxer-serien tilbyr flere
versjoner med forskjellige høyder og
lengder, og optimaliserer driftskostnadene
med fire HDi-motorer.
Bilen har et nyttevolum opp til 17m3
(versjon L4H3) og segmentets beste
bredde i varerom - 1,87 m og 1,42 m
mellom hjulhusene. Boxer tilpasser seg
alle faglige aktiviteter takket være et av
segmentets største utvalg av totalvekter
(fra 3 til 4 tonn).
Bilen har fått ny frontdesign som forener
modernitet og soliditet.

EN STIL SOM BÅDE ER
MODERNE OG SOLID
Nye Peugeot Boxer har en moderne
utvendig stil som gjør bilen tidsriktig. Den
nye, massive støtfangeren uttrykker
robusthet og gir maksimal beskyttelse.
Panseret har fremtredende linjer som gir
fronten et helt nytt utseende.
Lyktene med kjørelys med vanlige
lyspærer * eller LED* (100 %
lysemitterende dioder) med glatte
lykteglass, som er plassert høyt oppe,

gir fronten et moderne, robust og
strømlinjeformet utseende.
Tåkelys er standard utstyr på bilen.
Lyktene bak har en ny lyssignatur som
understreker nye Peugeots modernitet.
*Ekstrautstyr eller standard avhengig av versjon..

ROBUST OG EFFEKTIV
Motorene, som er nye på nye Peugeot
Boxer, er en garanti på kvalitet. 2,2 liters
HDi-motoren har fått helt nytt
innsprøytingssystem. Den nye Peugeot
Boxer har gjennomgått 4 000 000 km
kjøring under ekstreme omstendigheter:
Kjøring med lastet bil på alle typer veier,
inkludert veier av dårlig kvalitet, testet i
klimakammer og kjøring over vadesteder.
Antikorrosjonstester i saltvann har blitt
gjort for å sikre et høyt kvalitetsnivå.
Karosseriet på nye Peugeot Boxer har
gjennomgått en rekke forbedringer og
forsterkninger for å bedre varigheten og
redusere støyen.

En av fordelene med den nye Peugeot
Boxer er de nye dørmekanismene på
klappdørene bak og på skyvedørene på
sidene, som alle har blitt mer robuste.
Nye Peugeot Boxer har et forbedret
støydempingsnivå takket være ny
utforming av støtdemperfestene, som
bedrer bilens stabilitet når den er lastet.

BOXER – FOR ENKEL KJØRING
Nye Peugeot Boxer har masse teknologisk
utstyr som gjør jobben enklere for deg.
TILKOBLING
For at du skal kunne bruke førerhuset som
ditt kontor kan nye Peugeot Boxer by på et
stort utvalg av utstyr, blant annet to
forskjellige radioer. Bluetooth® og USBkontakt er standard for begge radioene.
Den ene radioen har en 5-tommers
berøringsskjerm, noe som er unikt på
segmentet.Denne berøringsskjermen gjør
det også mulig å kombinere med
navigasjonssystem og ryggekamera.
RYGGEKAMERA*
For å gjøre dine manøvre sikrere og mer
presise er nye Peugeot Boxer utstyrt med
et ryggekamera, med guidingslinjer.
Kameraet kan kombineres med en
ryggevarsler (overlays-funksjon).

Kameraet sender bilder tatt bak bilen til
berøringsskjermen, og gir nøyaktig guiding
takket være linjer i forskjellige farger. For
bedre sikkerhet tennes skjermen
automatisk når bakdørene åpnes, og når
bilen settes i revers.
SETER
Med reguleringen av seteryggens helning
og høyde blir nye Peugeot Boxer et
kontoranneks for deg. Den midtre
sitteplassen har et lite, praktisk skrivebord
integrert i seteryggen.
TILHENGERFESTE*
For at du skal kunne transportere ekstra
last finnes et tilhengerfeste som enten er
fast eller avtakbart.

ELEKTRONISK FARTSSKRIVER
Biler med totalvekt på over 4 tonn og
minibusser er, i overensstemmelse med
lovgivningen, utstyrt med en
elektronisk fartsskriver og en
hastighetsbegrenser fast innstilt på
90 km/t for biler på 4 tonn og 100 km/t
for minibusser.
*Ekstrautstyr eller standard avhengig av versjon.

…MED EFFEKTIVT UTSTYR
For å bedre sikkerheten og gjøre kjøringen
enklere kan nye Peugeot Boxer by på et
stort utvalg teknologisk utstyr.
- Et nytt system med programmerbar
hastighetsregulator og
hastighetsbegrenser er standard fra og
med nivå 2, eller som ekstrautstyr. Dette
systemet gjør det mulig å begrense
bilens hastighet til den hastigheten som
er programmert.
- ESP som standard, med Hill Descent
Control* som ekstrautstyr, kombinert
med Intelligent Traction Control, gjør det
mulig for føreren å opprettholde en
konstant hastighet under 30 km/t og
dermed bevare kontrollen over bilen i
bakker med en helning på under 8 % uten
at det er nødvendig å trå på verken
gasspedalen eller bremsen. Funksjonen
deaktiveres automatisk når føreren
akselererer til over 30 km/t.
- Funksjonen Load Adaptative Control**
(LAC), som er integrert i ESP, tilpasser
ESPs funksjon etter bilens last og
fordelingen av denne i bilen. Det gjør det
mulig for bilen å holde kursen i kritiske
situasjoner.

- Hill Assist*** (bakkestartassistanse)
inngår også i ESP. Systemet aktiveres når
bilen står stille, motoren går og foten er
på bremsepedalen, i bakker med en
helning på over 5 %, ved kjøring fremover
i oppoverbakke, og ved revers i
nedoverbakke. I disse tilfellene blir
bremsetrykket opprettholdt i ca. 2
sekunder etter at føreren har sluppet
bremsepedalen, noe som gjør det lettere
å starte bilen i bakke, uten at bilen rygger,
og det uansett bilens belastning.
- Med DSG**** (Dekktrykkvarsler) er hvert
hjul utstyrt med en trykksensor. I tilfelle
punktering eller trykktap, blir føreren
informert om hvilket hjul det gjelder ved
hjelp av en melding på dashbordet eller
i berøringsskjermen.
- AFIL (Varselsystem ved ufrivillig kryssing
av veiens markeringslinjer), som ved hjelp
av et kamera plassert over det
innvendige speilet, «leser» veien.
Systemet er standard på 4-tonns
varebiler, og ekstrautstyr på alle andre
versjoner
i modellprogrammet.
*Hastighetskontroll i nedoverbakke.
**Lastetilpasser kontroll.
***Bakkestartassistanse
****Standard (ECE R64-norm) eller ekstrautstyr,
avhengig av versjon.

ET MODELLPROGRAM MED NYTTEYTELSER
SOM ER REFERANSE
Mellom varebil- og kombiversjonene, og
avhengig av valgte lengder og høyder, kan
du velge mellom 8 forskjellige
karosseriversjoner.

• Bakdører som åpnes 96°, og opp til 180°
takket være den sammenfoldbare
dørstopperen, eller helt opp til 270°.
•Skyvedører på én side, eller begge sider.

Nye Peugeot Boxer har 8 forskjellige
innvendige volum, fra 8 m3 (versjon L1H1)
til 17 m3 (versjon L4H3), noe som gir Boxer
tetplassen i segmentet.

Nye Peugeot Boxer kan by på en av de
største utvalgene når det gjelder totalvekt
med to forskjellige programmer:

Nye Peugeot Boxer kan også by på enkel
inn- og utlasting takket være:
• En bredde i lasterommet på 1,87 m, og
1,42 m mellom hjulhusene.
• En lasteterskel på mellom 493 og 602
mm, som er blant de laveste på
markedet, med en variasjon på 7 cm med
fjæring med pneumatisk kompensering
(ekstrautstyr).

• 300-serien: I dette programmet er det fire
forskjellige totalvekter: 330 (3,0 tonn),
333 (3,3 tonn) og 335 (3,5 tonn).
• 400-serien: Her er det to totalvekter: 435
(3,5 tonn), 440 (4,0 tonn*)
*Krever et spesial sertifikat.

Med de forskjellige karosseritypene, de
forskjellige størrelsene og det tilgjengelige
tilbehøret vil nye Peugeot Boxer kunne
svare på alle krav som stilles i ditt yrke.

OPTIMALISERTE DRIFTSKOSTNADER

PEUGEOT OG MILJØET

Fordi alle fagfolk stiller krav, har Peugeot
tenkt på deg med spesielt
konkurransedyktige driftskostnader:

Å beskytte miljøet og verne om fremtiden for
vår planet er blant de aller største
utfordringer vi i dag står overfor. Peugeot har
i mange år innovert for å finne frem til
løsninger som reduserer bilenes forbruk og
utslippet av partikler, men også for å redusere
CO2 -utslippet.

- Nye Peugeot Boxer har ikke en
registerrem, men en registerkjede, som
ikke trenger å skiftes ut.
- Med kontrollerte vedlikeholdskostnader
har vedlikeholdsintervallet blitt forlenget
fra 40 000 km til 48 000 km eller 2 år.
- Dekk med standard størrelse (215/70,
215/75) gir kostnader som er blant de
mest konkurransedyrktige på markedet.
(Mester bilen har 225/70)

MOTORER
2,2 l HDi 110
Denne 4-sylindrede motoren med
sylinderblokk i støpejern, topplokk i
aluminium, 16 ventiler med doble
overliggende kamaksler, avgir 81 kW og
250 Nm ved 1750 o/min. og er utstyrt med
en turbolader. Det gjør dette til en sprek,
men samtidig økonomisk motor (forbruk
med blandet syklus fra 6,2 l/100 km), to
fordeler man setter ekstra pris på i
bytrafikken.
2,2 l HDi 130 og 150
Disse motorene har en effekt på
henholdsvis 96 kW og 320 Nm ved
1800 tr/min og 110 kW og 350 Nm ved
1750 o/min. I motsetning til 110 hkversjonen har de ekstra nedkjøling av
stemplene og en spesiell motorkurve.
Disse spesifikasjonene gjør bilen til din
beste partner, både på korte strekninger
i by og ved lengre reiser.

3,0 l HDi 180
Denne motoren har en effekt på 130 kW
og 400 Nm ved 1400 o/min, noe som er et
ypperlig dreiemoment for kategorien.
Common Rail-innsprøytingssystemet
regulerer trykket fra 450 til 1800 bar, etter
behov, noe som er ideelt for langkjøring.

HDi-teknologien
Innsprøytingssystemet med felles rampe, kalt
« Common Rail » finnes på alle Boxers HDimotorer, og er et system som gir topp ytelse
og høy drivstofføkonomi. Ved at drivstoffet
sendes direkte inn i forbrenningskammeret
under høytrykk reduseres drivstofforbruket
og det forurensende utslippet.

Girkasse

DPF (FAP)
Teknologien med dieselpartikkelfilteret (DPF),
som finnes på alle motorene i nye Peugeot
Boxer, reduserer utslippet av forurensende
partikler til lavest målbare nivå, uten at det
går ut over motorens effekt.

Normalisert forbruk l/100 km
Bykjøring*

Utenbys*

Blandet*

CO2 (g/km)*

2,2 l HDi 110

6-tr.man.

fra 8,1 til 11,2

fra 5,1 til 7,6

fra 6,2 til 8,9

fra 164 til 234

2,2 l HDi 130

6-tr.man.

fra 7,5 til 10,7

fra 5,3 til 7,6

fra 6,1 til 8,7

fra 161 til 229

2,2 l HDi 130 STT

6-tr.man.

fra 7,2 til 10,2

fra 5,3 til 7,6

fra 6 til 8,5

fra 157 til 224

2,2 l HDi 150

6-tr.man.

fra 7,5 til 10,7

fra 5,3 til 7,6

fra 6,1 til 8,7

fra 161 til 229

2,2 l HDi 150 STT

6-tr.man.

fra 7,2 til 10,2

fra 5,3 til 7,6

fra 6 til 8,5

fra 157 til 224

3,0 l HDi 180

6-tr.man.

fra 9,1 til 11,7

fra 6,1 til 7,5

fra 7,2 til 9

fra 189 til 238

*Verdier avhengig av versjon.
6-tr.man.: 6-trinns manuell girkasse.
STT : Stop and Start.

SIKKERHET
Å føle seg trygg og sikker i bilen, det er det
minste du kan forlange. Og det er derfor
Boxer kan by på en rekke forskjellige
detaljer som har som mål å beskytte deg
og dine passasjerer så effektivt som mulig
dersom uhellet skulle være ute.

Bremser
Bremsesystemet har fått nye dimensjoner
og har blitt forsterket for å bedre
stødempingen og effektiviteten. Peugeot
Boxer er standardutstyrt med fire
skivebremser, og er et effektivt og varige
system.

FOREGRIPE
For å garantere optimal kontroll i
vanskelige situasjoner er Boxer utstyrt med
følgende sikkerhetsutstyr:
• ABS (Antiblokkering av hjul),
• Nødbremseassistanse (AFU),
• Antispinn (ASR)*,
• Elektronisk bremsekraftfordeler (REF),
• ESP som standardutstyr (Electronic
Stability Control)

Tåkelys*
For å bedre sikten er Peugeot Boxer utstyrt
med tåkelys som er integrert i nederste del
av støtfangeren.
*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon

BESKYTTE
Kollisjonsputer
For å beskytte personene i bilen ved
kollisjon kan nye Peugeot Boxer by på:
• 1 kollisjonspute på førerplassen og
1 kollisjonspute for forsetepassasjeren*
• 2 sidekollisjonsputer**
• 2 sidekollisjonsgardiner i tak**
*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.
**Kun tilgjengelig med individuelt passasjersete og
“Achille”-interiør.

Varsellampe for ikke-fastspent
sikkerhetssele på førerplassen
Førersetet er utstyrt med en sensor som
kontrollerer om sikkerhetsselen er festet.
Brudd på drivstofftilførselen
Ved kollisjon vil dette systemet automatisk
kutte drivstofftilførselen for å redusere
risikoen for brann.

Barnesikring på el-vindusheisen på
førersiden
Vinduet på førersiden har sekvensiell
betjening, og er utstyrt med en
antiklemsikring som aktiveres med en gang
vinduet registrerer en hindring.
Variabel servostyring*
Nye Peugeot Boxer har variabel servostyring
som standardutstyr på modellen med
motoren 3,0 l HDi 180, og som ekstrautstyr
eller standard på alle andre motorversjoner.
Denne servostyringen tilpasser assistansen
etter bilens hastighet.
* Standard eller ekstrautstyr avhengig av versjon

FORSTERKET STRUKTUR

VARSLE

Flere forskjellige komponenter i Peugeot
Boxer bidrar til et høyt sikkerhetsnivå:

Varsling om åpen dør
Dette systemet registrerer enhver dør som er
åpen, også i lasterommet. En kontrollampe
i instrumentpanelet og et signal i
berøringsskjermen varsler føreren om dette.

• en forsterket struktur med programmerbar
deformasjonssone foran som absorberer den
energien som frigjøres ved kollisjonen,
• en stiv stålstruktur som gir optimal
beskyttelse av passasjerene, og med
forsterkede fordører som bidrar til å gjøre
hele karosseriet solid og stivt,
• bred forstilling som er optimalisert slik at en
stor del av energien overføres under
karosseriet ved frontkollisjon,
• gjennomtenkt bevegelse av pedaler og
rattstamme, for bedre beskyttelse av føreren.

FARGER
VANLIG LAKK

Hvit Banquise

Blå Imperial

Gul Carioca

Rød Tiziano

Blå Lago Azzuro

Grå Aluminium

Golden White

Rød Profond

Blå Line

METALLIC LAKK
(Ekstrautstyr)

Grå Graphito

FELGER

INNTREKK
Nye Peugeot Boxer finnes med 3 forskjellige
inntrekk.
• Stoff “Darko / Twill i sort – rød“, funksjonell
og solid. (Standard lagerført på de
versjonene som har dette.)
• Stoff TEP “Pierce/grå Vesuve”. (Ekstrautstyr
eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.)
• Veluraktig stoff “Achille / Fillo Brun - Sort“.
(Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig
av versjon.)
15”-hjulkapsel
300-serien

16”-hjulkapsel
400-serien

Stoff «Darko / Twill sort – rød»

15”-aluminiumsfelg
300-serien

16”-aluminiumsfelg
400-serien
TEP-stoff «Pierce / Vesuve grå»

Stoff «Achille / Fillo Brun - Sort»

EN BOXER FOR ALLE BEHOV
Nye Peugeot Boxer finnes med
8 forskjellige karosseriversjoner som kan
tilpasses alle behov og yrker:

Lukket varevogn med og uten sidevinduer,
og chassis med plan og enkel eller dobbel
kabin for varetransport.
• Kombi for persontransport, med mulighet
for 5 og 9 sitteplasser, avhengig av valgt
modell.

Den nye Peugeot Boxer finnes i flere
karosseriversjoner og totalvekter:

300-serien “vanlig”

Totalvekt*

400-serien «forsterket »

330

3,0 T

435

3,5 T

440

4,0 T

Lukket varebil

333

3,3 T

Lukket varebil med vindu/ Lukket varebil uten vindu

335

3,5 T

Totalvekt*

Chassis med plan enkel kabin
Chassis med plan dobbel kabin
Chassis med enkel kabin
Chassis med dobbel kabin
Kombi

Plan med tipp følger ikke med fra fabrikk. *Totalt tillatt lastevolum.

EN SKREDDERSYDD BOXER
For lukket varevogn kan du altså velge
mellom tre høyder (2,254 m - 2,522 m -

L4H2*

*Også tilgjengelig på kombi.
.

L4H3

L3H2*

2,760 m) og fire lengder (4,963 m - 5,413 m
- 5,998 m - 6,363 m).

L2H1

L2H2*

L3H3

L1H2

L1H1*

Varevogn

Volum (m3)

L1H1

8,0

L1H2

9,5

L2H1

10,0

L2H2

11,5

L3H2

13,0

L3H3

15,0

L4H2

15,0

L4H3

17,0

Kombi

Plasser*

L1H1 (Kombi)

5à9

L2H2 (Kombi)

5à9

*Inkludert fører.

KOMBI: PERSONTRANSPORT
Nye Peugeot Boxer Kombi har alt som trengs
for at passasjerene skal kunne nyte komfort i
toppnivå: en romslig kupé, varme og
klimaanlegg*, kollisjonspute for passasjer
som standardutstyr, mange
oppbevaringsmuligheter for mindre bagasje
og et stort bagasjerom for kofferter. Det er
detaljene som viser Boxers omtanke for
passasjerene.

I nye Peugeot Boxer nyter hver passasjer
samme komfort som i en personbil: romslig
kupé, mange oppbevaringsmuligheter,
dørpaneler og dørrammer med kledninger,
stort bagasjerom. I kombiversjon kan nye
Peugeot Boxer transportere opp til 9
personer: 1 benkesete med 2 plasser og et
individuelt førersete foran, samt 2 benkeseter
med 3 plasser i andre og tredje seterad, eller

2 rader med 3 individuelle seter, avhengig av
versjon. På Kombi Komfort kan baksetene
foldes sammen og tas ut. De er utstyrt med
3-punkts, høyderegulerbare sikkerhetsseler.
Sidesetene er utstyrt med Isofix-fester for
barneseter i andre og tredje seterad.
*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.

LUKKET VAREBIL MED ELLER UTEN VINDUER
VOLUM

NYTTELAST (KG)*

Opp til 8 tilgjengelige volum

Volum (m3)

L1H1

L1H2

L2H1*

L2H2

L3H2

L3H3*

L4H2*

L4H3*

8,0

9,5

10,0

11,5

13,0

15,0

15,0

17,0

300-serien

2,2l HDi 110

2,2l HDi 130

2,2l HDi 150

3,0l HDi 180

400-serien

L1H1

DIMENSJONER

Skyvedører på sidene

Innvendige mål
(Kun varebil)

Klappdører

3,0l HDi 180

330

1155

1140

1140

1060

435

1600

1600

1520

333

1455

1440

1440

1360

440

2060

2060

1980

335

1645

1640

1640

1560

L2H1
1560

1560

1480

330

1125

1110

1110

1030

L2H2

333

1425

1410

1410

1330

435

1535

1535

1455

335

1615

1610

1610

1530

440

1995

1995

1915

435

1485

1485

1405

1945

1945

1865

435

1460

1460

1380

1920

1920

1840

435

L2H1

Utvendige mål

2,2l HDi 150

L1H1

L1H2

Dører

2,2l HDi 130

L3H2

330

1115

1100

1100

1020

333

1415

1400

1400

1320

440

335

1615

1600

1600

1520

L3H3

L2H2

Lengde

Høyde

Lengde

Høyde

Lengde

Høyde

Lende

Høyde

330

1090

1075

1075

995

440

L1H1

4,963 m

2,254 m

1,075 m

1,485 m

1,562 m

1,520 m

2,670 m

1,662 m

333

1390

1375

1375

1295

L4H2

L1H2

4,963 m

2,522 m

1,075 m

1,485 m

1,562 m

1,790 m

2,670 m

1,932 m

335

1590

1575

1575

1495

435

1440

1440

1360

L2H1*

5,413 m

2,254 m

1,250 m

1,485 m

1,562 m

1,520 m

3,120 m

1,662 m

L3H2

440

1885

1885

1820

L2H2

5,413 m

2,522 m

1,250 m

1,755 m

1,562 m

1,790 m

3,120 m

1,932 m

333

1340

1325

1325

1245

L4H3

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

335

1540

1525

1525

1445

435

1410

1410

1330

L3H3*

5,998 m

2,760 m

1,250 m

1,755 m

1,562 m

2,030 m

3,705 m

2,172 m

L3H3

440

1870

1870

1790

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

1315

1300

1300

1220

L4H3*

6,363 m

2,760 m

1,250 m

1,755 m

1,562 m

2,030 m

4,070 m

2,172 m

335

1515

1500

1500

1420

Totalbredde
(uten sidespeil) : 2,050 m
*Kun varebil.

Innlastningshøyde:
fra 0,493 til 0,602 m

Makimal innvendig bredde:
1,870 m
Bredde på hjulkassene: 1,422 m

Mulige ombygginger
*Vekten er basert på franske spesifikasjoner og må betraktes som en indikasjon.
Vennligst se teknisk spesifikasjon for mer eksakte detaljer

Kjølebil

Ambulanse

CHASSIS MED PLAN OG ENKEL/DOBBEL KABIN**
DIMENSJONER

NYTTELAST (KG)*

Chassis plan enkel kabin

Chassis plan dobbel kabin

Chassis med plan enkel kabin
300-serien

Chassis med plan dobbel kabin

2,2l HDi 110

2,2l HDi 130

2,2l HDi 150

3,0l HDi 180

300-serien

330

1140

1125

1125

1110

333

1405

1390

1390

1410

335

1505

1510

1510

1505

L1

Innvendig lasteplan

Total utvendig

Lengde

Lengde

L1

2,798 m

5,293 m

L2

3,248 m

L3
L4

Mål

Innvendig lasteplan

Total utvendig

Lengde

Lengde

L2

2,460 m

5,738 m

5,743 m

L3

2,950 m

6,228 m

3,833 m

6,328 m

L4

3,400 m

6,678 m

4,260 m

6,693 m

Mål

2,2l HDi 110

2,2l HDi 130

2,2l HDi 150

3,0l HDi 180

333

1260

1245

1245

1215

335

1330

1315

1315

1345

333

1250

1235

1235

1155

335

1450

1435

1435

–

2,2l HDi 110

2,2l HDi 130

2,2l HDi 150

3,0l HDi 180

L2

L3

L2
330

1160

1145

1145

1065

333

1460

1445

1445

1365

335

1590

1575

1575

1565

333

1405

1390

1390

1310

435

–

1455

1455

1375

335

1605

1590

1590

1510

440

–

1715

1715

1715

1540

1545

1545

1475

435

–

1395

1395

1315

440

–

1815

1815

1820

435

–

1355

1355

1275

440

–

1715

1715

1695

L3

Høyde

2,254 m

Høyde

2,254 m

L4

Total bredde (uten speil)

2,100 m

Total bredde (uten speil)

2,100 m

335

Innvendig bredde lasteplan

2,034 m

Innvendig bredde lasteplan

2,034 m

Høyde på lemmer, lasteplan

0,400 m

Høyde på lemmer, lasteplan

0,400 m

400-serien

400-serie
L2

L3

2,2l HDi 110

2,2l HDi 130

2,2l HDi 150

3,0l HDi 180

435

–

1605

1605

1525

440

–

2025

2025

1995

435

–

1550

1550

1470

440

–

2055

2055

1975

435

–

1515

1515

1435

440

–

1985

1985

1940

L2

L3

L4

*Vekten er basert på franske spesifikasjoner og må betraktes som en indikasjon.
Vennligst se tekniske spesifikasjoner for nærmere detaljer.
**Har ikke alle varianter i Norge. Ta kontakt med nærmeste Peugeot forhandler
for opplysning om hva som er tilgjengelig.

L4

CHASSIS MED ENKEL/DOBBEL KABIN**
DIMENSJONER

NYTTELAST (KG)*

Bil før ombygging

Bil før ombygging

Chassis med kabin

Chassis med dobbel kabin

Chassis med enkel kabin
300-serien

Chassis med dobbel kabin

2,2l HDi 110

2,2l HDi 130

2,2l HDi 150

3,0l HDi 180

400-serien

1710

1695

1695

1615

335

333

1680

1665

1665

1583

400-serien

335

1880

1865

1865

1785

L1
335

2,2l HDi 110 2,2l HDi 130 2,2l HDi 150 3,0l HDi 180

L3
1635

1620

1620

1540

L2
Utvendige mål

Utvendige mål

Total lengde

Maks. påbyggbar lengde

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

Total lengde

Maks. påbyggbar lengde

L3

5,843 m

7,383 m

L4

6,206 m

7,383 m

L2S
335

1855

1855

1775

1860

1845

1845

1765

335

1845

1830

1830

1750

400-serien

2,2l HDi 110

2,2l HDi 130

2,2l HDi 150

3,0l HDi 180

–

1825

1825

1745

–

1805

1805

1725

–

1790

1790

–

L3
335
L4

Total bredde (uten speil)

2,050 m

Total bredde (uten speil)

2,050 m

Maks.påbyggbare lengde (bredere sporvidde)

2,350 m

Maks. påbyggbar lengde (bredere sporvidde)

2,350 m

Maks. høyde med påbygg

3,500 m

Maks. høyde med påbygg

3,500 m

L2
435

De ovennevnte maksimale lengder for påbygg er grenseverdier som tilsvarer den optimale status for karosseriet når det
gjelder vekt og fordeling når bilen er kjøreklar og fullastet. Riktig posisjon av tyngdepûnktet skal alltid sjekkes.

L3
435
L4
435

OMBYGGINGER BASERT PÅ CHASSIS MED ENKEL OG
DOBBEL KABIN

(Ikke kontraktbindende eksempler på ombygging og
dekor, gjort av karosseribyggere).

Tipp på chassis med kabin

Skapbil

Skapbil med kjølerom

L4
435

1870

2,2l HDi 110 2,2l HDi 130 2,2l HDi 150 3,0l HDi 180

–

1560

1560

1480

*Vekten er basert på franske spesifikasjoner og må betraktes som en indikasjon.
Vennligst se tekniske spesifikasjoner for nærmere detaljer.
** Har ikke alle varianter i Norge. Ta kontakt med nærmeste Peugeot forhandler for
opplysning om hva som er tilgjengelig.

FORHANDLERE OG SERVICE

TILBEHØR

Ved å velge Peugeot velger du også et omfattende forhandlernett der mottaket, profesjonalismen, utstyrstilbudet og servicekvaliteten
garantert vil gi deg optimal tilfredshet. Du henvender deg til en spesialist som lytter til det du har å si, som forstår dine behov og krav, og
som svarer effektivt på disse behovene. Og hva er vel bedre enn denne typen tillit for å kunne bygge opp et forhold som varer?

1. Bil utstyrt med takgrind i stål,
et stigtrinn, lasterull og en støydeflektor.
Kompletteres av en stige.
2. Skvettlapper
3. Tilhengerfeste med ISO-kule
4. Ekstra matte i gummi

FOR DIN TRYGGHET
PEUGEOT GARANTI
Peugeot setter store kvalitetskrav til alle
deler som monteres i din bil. Det settes
store krav til valg av materialer, det
foretas grundig forbehandling
(galvanisering/sinkbehandling) av
platedeler, og for alle deler foretas det
langvarige holdbarhetstester. Kvalitet
er satt i høysetet i alle ledd hos Peugeot.
Garantien på din bil dekker både deler
og arbeid i 5 år eller 250.000 kilometer,
samt en garanti mot gjennomrustning
i 12 år på personbil og 8 år på varebil
fra første registreringsdato.

PEUGEOT ASSISTANCE
Peugeot Assistance vil kunne gi deg hjelp
på alle dine bilturer i Norge såvel som i
hele Europa om problemer skulle oppstå.
Peugeot Assistance står til din disposisjon 24 timer i døgnet, 365 dager i året,
både på hjemstedet og på veien. Du kan
ringe gratis på grønt nummer 800 30 022
og hjelp kommer i løpet av kort tid.
Peugeot Assistance vil også sette deg i
direkte kontakt med din forhandler om
dette er ønskelig.

PEUGEOT ORIGINALDELER
Hver enkelt del på dagens biler utgjør
et viktig ledd av sammensatt mekanikk.
Dersom en av disse delene går i stykker,
og skiftes ut med en uoriginal del,
risikerer man å endre bilens ytelser og
sikkerhet. Alle Peugeot originaldeler blir
nøye testet og kontrollert for å garantere
bilens funksjon, det vil si sikkerhet for deg
og dine passasjerer. Dersom du trenger å
reparere bilen din, kan du være sikker på
at Peugeot originaldeler gir deg nettopp
den tryggheten.

PEUGEOT TILBEHØR
Peugeot tilbyr et komplett utvalg av
tilbehør, skreddersydd til den enkelte
bilmodell. Peugeot forhandleren har utvalget, be om tilbud.
PEUGEOT DELESERVICE
25.000 delenummer lagerføres på Bertel
O. Steen AS sitt sentrallager på Fjeldbo.
Forhandlerne er online datatilknyttet
hverandre og sentrallageret for å sikre
maksimal hurtighet i leveringen dersom
uhellet er ute. Beredskap 24 timer i døgnet
og “over natten leveringer” av deler fra
Frankrike* er med på å gjøre ståtiden for
bilen på verkstedet kortest mulig
* Forbehold om at delene er tilgjengelige hos PSA.

FOR DIN KJØREGLEDE
MER ENN 10 000 SALGS- OG
SERVICEPUNKTER I EUROPA
Med en kombinasjon av høyt kvalifiserte
medarbeidere, og siste generasjon av
testutstyr, er Peugeots forhandlernett
godt forberedt for å yte den beste service
for deg og din bil. 70 forhandlere og
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serviceverksteder i Norge og over 10 000
i hele Europa står klare dersom det skulle
dukke opp behov for assistanse

PEUGEOT INTERNET
Oppdag Peugeot på internet, benytt
følgende adresser:
http://www.peugeot.com
http://www.peugeot.no
http://facebook.com/PeugeotNorge

FOR MILJØET
PEUGEOT OG MILJØET
Peugeot og Peugeots forhandlernett setter i verk stadig nye tiltak for å begrense bilens negative virkninger på miljøet. Stadig renere motorer, resirkulering av deler og begrensing av
skadelige utslipp. Vi skal gjøre vårt for alltid å være i fremste rekke også på dette området.
3

4

De tekniske spesifikasjoner og det utstyr som er presentert i denne brosjyren er ikke alle tilgjengelig (standard- eller som ekstrautstyr) på alle modeller. Modellprogrammet er under stadig utvikling,
og kan følgelig være endret etter trykking av denne brosjyren. Vi henviser derfor til oversikt over tekniske spesifikasjoner, standard- og ekstrautstyr og farger og inntrekk. Ta kontakt med din Peugeot
forhandler for å få oppdatering på de siste endringer.
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