JAUNAIS PEUGEOT BOXER

BOXER – KVALITATĪVS,
PRAKTISKS UN EKONOMISKS
TRANSPORTLĪDZEKLIS PROFESIONĀĻIEM
Peugeot Boxer modeļi nav vienkārši
transportlīdzekļi, tie ir automobiļi, kas
ir radīti tieši tavai darbības nozarei.
Ar jaunajiem Boxer piedāvājam tev
vienkārši vadāmus automobiļus ar
efektīvu aprīkojumu.
Lai būtu pilnībā pārliecināti par
kvalitāti, jaunais Peugeot Boxer veica
4 000 000 km dažādu testu, kā laikā
tika simulēta automobiļa novecošanās
un nolietojums 3 lietošanas gadu
laikā, lai nodrošinātu optimālu dzinēju
darbdrošību.
Durvju izturības optimizēšanai durvis
tika atvērtas un aizvērtas 500 000
reižu.

Tā kā nav divu identisku amatu, jaunā
Boxer modeļu klāstā ietilpst daudz
dažāda augstuma un garuma versiju,
kā arī 6 HDi dzinēji, kas ļauj samazināt
izdevumus par degvielu.
Boxer tilpums var būt līdz 17 m³
(L4H3 versija), un šī modeļa platums
ir lielākais savā segmentā - 1,87 m
un 1,42 m starp riteņu arkām. Boxer
spēj pielāgoties dažādām darbības
nozarēm, pateicoties plašākajam
pilnmasu klāstam savā segmentā
(2,8 – 4 tonnas).
Boxer priekšējā daļa ir ar jaunu, modernu un
spēcīgu dizainu.

MODERNS UN SPĒCIGS STILS
Jaunā Peugeot Boxer ārējais stils ir
ļoti mūsdienīgs un ļauj tam atstāt
pēdas savā laikmetā. Spēku demonstrē
jaunais impozantais un maksimālu
aizsardzību piedāvājošais bamperis;
izvirzītais dzinēja nodalījuma pārsegs
piešķir jaunu skatu Peugeot Boxer
priekšpusei.
Augstu novietotie priekšējie lukturi
ar gludajiem stikliem un dienas
gaitas lukturiem ar kvēlspuldzēm*
vai LED tehnoloģiju** piešķir
Boxer mūsdienīgumu, izturību un
pludlīnijas.

Apakšdaļā ir divi padziļinājumi miglas
lukturiem**.
Aizmugures lukturos ir jauna gaismas
signatūra, kas vēl vairāk uzsver jaunā
Peugeot Boxer mūsdienīgumu.
*Standarta aprīkojumā.
**Papildaprīkojumā.

SPĒCĪGS UN EFEKTĪVS
Jaunā Peugeot Boxer dzinēji ir uzlaboti:
2,2 l HDi dzinēja iesmidzināšanas
sistēma ir pilnībā atjaunināta. Papildus
jaunais Boxer ir veicis 4 000 000 km
testu ekstrēmos lietošanas apstākļos:
brauciens ar kravu uz visa tipa – tai
skaitā arī ar sliktu segumu – ceļiem,
lietošana klimata kambarī, brauciens
cauri ūdenim, korozijas testi ar sāļu
ūdeni. Visi šie testi tika veikti iespējami
labas kvalitātes vārdā.
Jaunā Peugeot Boxer virsbūve ir
uzlabota un stiprināta dažādos

veidos, lai uzlabotu izturību un skaņas
izolāciju. Jaunā Boxer trumpis ir durvju
atvēršanas mehānismi – aizmugures
veramo durvju eņģes un sānu
bīdāmo durvju atvēršanas sistēmas ir
stiprinātas. Jaunajam Peugeot Boxer
ir labāka skaņas izolācija, pateicoties
jaunās koncepcijas amortizatoru
balstiem, kas uzlabo transportlīdzekļa
ar kravu stabilitāti. Tavs jaunais
Peugeot Boxer tādēļ ir vēl efektīvāks
un jaudīgāks.

BOXER VADĪŠANA IR BRĪNUMAINI VIENKĀRŠA
Jaunajam Peugeot Boxer ir dažāds
tehnoloģiskais aprīkojums, kas
būtiski vienkāršo vadāmību.
SAVIETOJAMĪBA
Bagātīgais aprīkojums ļauj jaunā
Peugeot Boxer kabīni pārvērst otrā
birojā. Papildus tiek piedāvāti divu
tipu radio.
Gan pirmajam, gan otrajam
tipam ir Bluetooth® un USB
ligzda, ar otru tipu ir pieejams
arī šajā segmentā ekskluzīvs 5
collu skārienjutigais ekrāns. Ar
skārienjutīgo ekrānu var vadīt
arī papildaprīkojumā esošo
navigācijas ierīci un redzēt
atpakaļskata kameras nosūtīto
attēlu.
ATPAKAĻSKATA KAMERA*
Vēl drošākas un precīzākas
manevrēšanas nodrošināšanai
jaunā Peugeot Boxer aprīkojumā

ietilpst atpakaļskata kamera*,
kuru var pievienot palīgsistēmai
automobiļa novietošanai
stāvvietā, braucot atpakaļgaitā
(overlays funkcija). Manevrēšanas
laikā šī sistēma uz radio
skārienjutīgo ekrānu nosūta aiz
automobiļa esošās zonas attēlu
un vada tevi ar dažādas krāsas
līnijām.
Labākas drošības nodrošināšanai
ekrāns automātiski ieslēdzas, kad
tiek atvērtas aizmugures durvis un
izvēlēta atpakaļgaita.
SĒDEKĻI
Maksimālu komfortu nodrošina
vadītāja sēdeklis ar atsperēm*, kā
augstumu var regulēt atbilstoši
vadītāja svaram (līdz 130 kg).
Vienkārši izmantojami, rotējami
sēdekļi ar regulējamu muguras
balsta slīpumu un sēdekļa daļas

augstumu ļauj tev izmantot savu
jauno Peugeot Boxer kā “papildus
biroju”. Papildiespējas piedāvā
vidējā sēdekļa nolaižamajā
muguras balstā esošā rakstīšanas
pamatne.
SAKABES IERĪCE
Kā papildaprīkojums ir pieejams
sakabes āķis ar lodgalvu, kas ļauj
pārvadāt papildu kravu (stacionārs
vai noņemams).
ELEKTRONISKAIS
HRONOTAHOGRĀFS
Transportlīdzekļu ar 4 tonnu
pilnmasu standarta aprīkojumā
saskaņā ar likumu ir jābūt
elektroniskajam hronotahogrāfam
un ātruma ierobežotājam, kā
maksimālais ātrums 4 tonnu
transportlīdzekļu gadījumā ir 90
km/h, un mikroautobusu gadījumā
100 km/h.
*Papildaprīkojumā.

EFEKTĪVI PALĪGI
Drošības uzlabošanai un vadīšanas
vienkāršošanai jaunais Peugeot Boxer
piedāvā tehnoloģiskās papildierīces
plašā klāstā.
- Jauna programmējama kruīza
kontrole un ātruma ierobežotājs no 2.
līmeņa ietilpst standarta aprīkojumā
vai papildaprīkojumā. Šī sistēma
ļauj noturēt vai ierobežot iepriekš
ieprogrammētu ātrumu uz jebkāda ceļa
seguma.
- Standarta aprīkojumā esošais ESP,
kas kā papildaprīkojumu var saturēt arī
no kalna braukšanas palīdzību (HDC),
kā arī inteliģentā vilces kontrole ļauj
vadītājam uzturēt pastāvīgu ātrumu
līdz 30 km/h un saglabāt kontroli
pār automobili braucot dubļainā vai
grants slīpumā (vismaz 8%), turklāt
vadītājam nav jāspiež gāzes vai bremžu
pedālis. Funkcija bloķē automātiski,
kad vadītājs palielina ātrumu, un
braukšanas ātrums pārsniedz 30 km/ h.
- ESP integrēta kravas kontroles
sistēma (LAC) pielāgo ESP iejaukšanos,
atkarībā no transportlīdzekļa kravas
un kravas sadalījuma. LAC ļauj
transportlīdzeklim saglabāt savu
trajektoriju arī kritiskās situācijās.
- Arī kustības uzsākšanas slīpumā

palīdzība (Hill Assist) ietilpst ESP.
Kad automobilis stāv, dzinējs strādā,
kāja ir uz bremžu pedāļa un slīpums
pārsniedz 5%, dzinējs kāpumā
iedarbojas ar pārnesumu uz priekšu, un
kritumā – ar atpakaļgaitas pārnesumu.
Šādos apstākļos sistēma apstādina
automobili 2 sekunžu laikā pēc tam,
kad esi atlaidis bremžu pedāli, lai
tu pagūtu uzsākt kustību slīpumā
(neatkarīgi no automobiļa kravas).
- Ja ir riepu sensoru sistēma (DSG)*,
ikvienam ritenim ir spiediena sensors,
un, saplīstot riepai vai samazinoties
spiedienam, uz atbilstošā indikatora
vai skārienjutīgā ekrāna parādās
paziņojums un bojātās riepas
atrašanās vieta.
- Brīdinājums par izbraukšanu no
braukšanas joslas (AFIL), kas ar
kameras, kas atrodas virs iekšējā
atpakaļskata spoguļa, pastāvīgi
“lasa ceļu”, ietilpst 4 tonnu furgonu
standarta aprīkojumā un citu versiju
papildaprīkojumā.
* Standarta aprīkojumā (norma ECE R64) vai
papildu aprīkojumā atkarībā no versijas.

DAUDZVEIDĪGS MODEĻU KLĀSTS
Piedāvājumā ietilpst 8 dažāda
garuma un augstuma furgonu un
minivenu virsbūves tipi.
Jaunais Peugeot Boxer ir pieejams
8 tilpumos: 8 m³ (L1H1 versija)
līdz 17 m³ (L4H3 versija), savā
segmentā šo rādītāju ziņā esot
labākais.
Jaunais Peugeot Boxer piedāvā
arī vienkāršākās iespējas kravas
iekraušanai un izkraušanai,
pateicoties šādām īpašībām:
• Platums starp riteņu arkām
1,87 m - 1,42 m.
• Viens no tirgū zemākajiem
sliekšņa augstumiem – 493
līdz 602 mm. Versijas ar
pneimatisko piekari sliekšņa
augstumu var regulēt 7 cm
apjomā.

• Aizmugures durvis ir
atveramas 96° līdz 180° un
papildaprīkojumā ir pieejamas
arī durvis, kas atveras 270°
leņķī.
• Vienas vai divas sānu bīdāmās
durvis.

• Smagās versijas: piedāvā divas
pilnmasas: 435 (3,5 tonnas) un
440 (4,0 tonnas).
*Nepieciešama smago
transportlīdzekļu īpašā atļauja.

Jaunais Peugeot Boxer piedāvā
plašu pilnmasu klāstu un divas
dažādas modeļu sērijas:
• Vieglās versijas: piedāvā četras
pilnmasas: 328 (2,8 tonnas),
330 (3,0 tonnas), 333 (3,3
tonnas) un 335 (3,5 tonnas).

Kuna kõik professionaalid on
nõudlikud, on uue Peugeot Boxeri

ZEMI ĪPAŠNIEKA IZDVEUMI
Tā kā profesionāļi ir prasīgi, jaunā
Peugeot Boxer īpašnieka izdevumi
ir pat ļoti saprātīgi:
- Sadales siksnas vietā jaunajam
Peugeot Boxer ir sadales ķēde, kas
nav jāmaina.
- FAP dzinēju apkopes intervāls
tagad 40 000 km vietā ir 48 000
km vai 2 gadi.
- Riepu standarta izmēri (215/70,
215/75) nodrošina tirgū zemākos
izdevumus.

DZINĒJI
2,2 l HDi 110
Šis 4 cilindru čuguna bloka ar
alumīnija bloka vāku turbo dzinējs
ir ar 16 vārstiem un dubultu
sadales vārpstu; jauda ir 81 kW
ar 1750 apgriezieniem minūtē.
Šis dzinējs ir ar lielisku reakciju un
vienlaicīgi ekonomisks (vidējais
degvielas patēriņš no 6,2 l/100km)
– abas īpašības ir ļoti svarīgas
pilsētas satiksmē.
2,2 l HDi 130 un 150
Šo dzinēju jauda ir attiecīgi 96
kW un 320 Nm ar 1800 apgr./
min un 110 kW un 350 Nm ar
1750 apgr./ min. Salīdzinājumā ar
110 ZS dzinēju, šiem dzinējiem
ir specifiska virzuļu dzesēšanas
sistēma un dzinēja dizains.
Šīs īpašības ir jūsu labākais
sabiedrotais gan braucot īsas
distances pilsētā, gan arī garākos
šosejas braucienos.

PEUGEOT UN VIDE
Stop un Start sistēma nodrošina
versijām ar šiem dzinējiem
viszemāko degvielas patēriņu
– braucot pilsētā var ietaupīt
degvielu ,5 l/100 km un CO2
izmeši vidējā ciklā ir par 5 g/
km zemāki. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo versiju, Peugeot Boxer
L3H2 versijas ar 2,2 litru HDi 130
dzinēju degvielas patēriņš vidējā
ciklā 100 km distancē ir par līdz
1,3 l zemāks, un CO2 izmeši ir pat
par 34 g/km mazāki.

Mūsu lielākais izaicinājums ir
aizsargāt vidi un domāt par mūsu
planētas nākotni. Jau gadiem
Peugeot ir veicis uzlabojumus,
lai samazinātu savu automobiļu
degvielas patēriņu, kvēpu daļiņu
daudzumu izplūdes gāzēs un CO2
piesārņojumu.

HDi TEHNOLOĢIJA
Ikvienam Boxer HDi dzinējam
ir “Common Rail” viena trauka
iesmidzināšanas dzinējs –
veiktspējas un ietaupījuma
avots. Iesmidzinot degvielu tieši
degkamerā zem augsta spiediena,
šī sistēma ievērojami samazina
degvielas patēriņu un izplūdes
gāzu toksiskumu.

Pārnesumu kārba

3,0 l HDi 180
Šī dzinēja jauda ir 130 kW ar
1400 apgr./ min un griezes
moments ir šai kategorijai ļoti
labs - 400 Nm. Viena trauka
iesmidzināšanas sistēma spēj
regulēt spiedienu diapazonā no
450 līdz 1800 bāriem, atkarībā
no nepieciešamības, kas garāku
braucienu gadījumā ir ideāli.

FAP
FAP kvēpu daļiņu filtrs, kas ir
visiem jaunā Peugeot Boxer
dzinējiem, apstrādā izplūdes gāzes
un samazina to kvēpu saturu
līdz minimālajam izmērāmajam
daudzumam, vienlaicīgi saglabājot
dzinēju efektivitāti.

Degvielas patēriņš l/ 100 km
Pilsētā*

Uz šosejas*

Vidējais*

CO2 (g/km)*

2,2 l HDi 110

BVM6

8,1 - 11,2

5,1 - 7,6

6,2 - 8,9

2,2 l HDi 130

BVM6

7,5 - 10,7

5,3 - 7,6

6,1 - 8,7

161 - 229

2,2 l HDi 130 STT

BVM6

7,2 - 10,2

5,3 - 7,6

6 - 8,5

157 - 224

2,2 l HDi 150

BVM6

7,5 - 10,7

5,3 - 7,6

6,1 - 8,7

161 - 229

2,2 l HDi 150 STT

BVM6

7,2 - 10,2

5,3 - 7,6

6 - 8,5

157 - 224

3,0 l HDi 180

BVM6

9,1 - 11,7

6,1 - 7,5

7,2 - 9

189 - 238

* Rādītāji atkarībā no versijas.
BVM6 : 6 pārnesumu manuālā pārnesumu kārba.
STT : Stop and Start.

164 - 234

DROŠĪBA
Drošība ir mazākais, ko vari prasīt no
sava automobiļa. Tieši tādēļ jaunais
Peugeot Boxer piedāvā dažādu
aprīkojumu, kā mērķis ir aizsargāt gan
tevi, gan tavus pasažierus.
NOVĒRS SITUĀCIJAS
Optimāla līdzsvara saglabāšanai arī
sarežģītās situācijās, jaunajam Peugeot
Boxer ir šādas drošības sistēmas:
• Riteņu pretbloķēšanas sistēma (ABS)
• Bremzēšanas pastiprinātājs (AFU)
• Bremzēšanas pastiprinātājs (ASR)*
• Elektroniskais bremzēšanas spēka
sadalītājs (REF)
• ESP* (Elektroniskā stabilitātes
kontrole/ Dinamiskā stabilitātes
kontrole) standarta aprīkojumā

Bremzes
Skaņas izolācijas un efektivitātes
uzlabošanai tika pilnveidota un
nostiprināta bremžu sistēma.
Jaunā Peugeot Boxer standarta
aprīkojumā ietilpst četras ķēdes
bremzes, kas nodrošina bremžu
sistēmas efektivitāti un izturību.
Miglas lukturi*
Redzamību uzlabo jaunā Peugeot Boxer
papildaprīkojumā esošie polikarbonāta
miglas lukturi, kas atrodas priekšējā
bampera apakšdaļā.
* Papildus vai standarta aprīkojumā atkarībā
no versijas.

AIZSARDZĪBA
Drošības spilveni
Peugeot Boxer pasažierus aizsargā:
• 1 vadītāja drošības spilvens un 1
blakussēdētāja drošības spilvens*
• 2 sānu drošības spilveni**
• 2 drošības aizkari**
* Papildus vai standarta aprīkojumā
atkarībā no versijas.
**Pieejams tikai ar atsevišķu blakus sēdekli
un “Achille” apdari.

Vadītāja drošības jostas indikators
Vadītāja sēdekļa standarta aprīkojumā
ir drošības jostas nostiprināšanas
pārbaudes ierīce.
Degvielas padeves aizsardzība
Sadursmes gadījumā degvielas
padeve tiek pārtraukta automātiski, lai
novērstu uguns draudus.

Vadītāja puses elektriskā loga
aizsardzība
Vadītāja puses logam ar sekvenciālu
vadību ir aizvēršanās kavēklis, kas
iedarbojas uzreiz, kad kaut kas kavē
loga aizvēršanos.
Ātrumjutīgs stūres pastiprinātājs
Ātrumjutīgais stūres pastiprinātājs ir
jaunā Peugeot Boxer ar 3,0 l HDi 180
dzinēju standarta aprīkojumā un versiju
ar citiem dzinējiem papildaprīkojumā.
Stūres pastiprinātājs regulē
pastiprinājumu atbilstoši braukšanas
ātrumam.

STIPRINĀTA VIRSBŪVES
KONSTRUKCIJA
Lai jaunais Peugeot Boxer būtu vēl
drošāks, tika pastiprināti vairāki
komponenti:
• Stiprināta virsbūves konstrukcija
un trieciena enerģiju absorbējoša
zona ar ieprogrammētu deformāciju
automobiļa priekšpusē,
• Stingra virsbūves konstrukcija, kas
veido drošības karkasu pasažieru
aizsardzībai un stiprinātas priekšējās
durvis,
• Priekšējās balstiekārtas izmēri, kas ir
optimizēti tā, lai frontālās sadursmes
gadījumā trieciena enerģija tiktu
virzīta zem virsbūves,
• Sajūga un bremžu pedāļi, kā
arī stūres statnis ir ar šarnīra
stiprinājumu, lai aizsargātu vadītāju.

BRĪDINĀJUMI
Vaļēju durvju identifikācijas sistēma.
Šī sistēma identificē durvis (arī kravas
nodalījuma durvis), kas nav kārtīgi
aizvērtas; šādā gadījumā gan indikatoru
blokā, gan uz skārienjutīgā ekrāna
iedegas signālgaisma.

KRĀSAS
PARASTĀS KRĀSAS

Balts Banquise

Zils Imperial

Dzeltens Carioca

Sarkans Tiziano

Zils Logo Azzuro

Pelēks Aluminium

Balts Golden White

Sarkans Profond

Zils Line

METĀLISKĀS KRĀSAS
(papildaprīkojumā)

Pelēks Graphito

DISKI

APDARES

Dekoratīvais disks 15’’
Vieglajā versijā

Dekoratīvais disks 16’’
Smagajā versijā

Jaunais Peugeot Boxer ir pieejams ar 3
apdarēm.
• Melns – sarkans audums „Darko / Twill” funkcionāla un izturīga apdare, standarta
aprīkojumā vai nav pieejama - atkarībā no
versijas.
• Audums TEP, pelēks „Pierce/ Vesuve”,
papildaprīkojumā vai nav pieejams- atkarībā
no versijas.
• Velūra tipa audums, brūns/ melns „Achille/
Fillo”, standarta vai papildu aprīkojumā, vai
nav pieejams - atkarībā no versijas.

Audums, melns/ sarkans „Darko/ Twill”

Vieglmetāla diski 15”
Vieglajā versijā

Vieglmetāla diski 16”
Smagajā versijā
Audums TEP, pelēks „Pierce / Vesuve”

Audums, brūns/ melns „Achille/ Fillo”
Jaunais Peugeot Boxer ir pieejams ar

VISĀM VAJADZĪBĀM ATBILSTOŠS
MODEĻU KLĀSTS
līdz 8 virsbūves tipiem, lai ikviena
amata pārstāvis atrastu sev
piemērotu versiju:
• Slēgti, daļēji slēgti furgoni vai
furgoni ar logiem un kravas
automobiļi ar parasto vai dubulto
kabīni preču pārvadāšanai.

• Rāmji, šasijas ar parasto vai
dubulto kabīni ar riteņiem
pārbūvei.
• Minivens un minibuss cilvēku
transportēšanai; 5, 9 vietīgi*,
atkarībā no modeļa.

*Īpaša atļauja transportlīdzekļiem, kas var
uzņemt vairāk nekā 9 cilvēkus.

Jaunais Peugeot Boxer ir pieejams ar
dažādiem virsbūves tipiem un pilnmasām:

Vieglas versijas

Pilnmasa

Smagas versijas

Pilnmasa

328

2,8 T

435

3,5 T

Slēgts furgons

330

3,0 T

440

4,0 T

Furgons ar logiem/ daļēji slēgts

333

3,3 T

Pagarināta kabīne

335

3,5 T

Kravas automobilis ar parasto kabīni
Kravas automobilis ar dubulto kabīni
Šasija ar parasto kabīni
Šasija ar dubulto kabīni
Kabīne un riteņi
Rāmis
Minivens un minibuss

TAVS BOXER, TAVI IZMĒRI
Furgonu gadījumā var kombinēt
trīs augstumus (2,254 m - 2,522
m - 2,760 m) ar četriem garumiem
(4,963 m - 5,413 m - 5,998 m L4H2** L4H3

L3H2**

6,363 m) un vēl vienu garumu
(L2S), kas tiek piedāvāts tikai
šasijas modelim.

L2H1

L2H2*

L3H3

L1H2

L1H1*

Kerged versioonid

Mahutavus m3

Kerged versioonid

Mahutavus 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

l2h1

10,0

l2h2

11,5

l3h2

13,0

l3h3

15,0

l4h2

15,0

l4h3

17,0

Mahtuniversaal
ja minibuss

Kohtade arv

L1H1 (mahtuniversaal)

5-9

L2H2 (mahtuniversaal)

5-9

L3H2 (minibuss)

14**

L4H2 (minibuss)

17**

l4h3

17,0

Mahtuniversaal ja minibuss Kohtade arv

* Pieejams arī kā universāls
** Pieejams arī kā mikroautobuss

L1H1 (mahtuniversaal)

5-9

L2H2 (mahtuniversaal)

5-9

L3H2 (minibuss)

14**

L4H2 (minibuss)

17**

* Ieskaitot vadītāju
** Īpaša atļauja transportlīdzekļiem,
kas var uzņemt vairāk nekā 9 cilvēkus .

MINIVENS/ MINIBUSS:
BRAUCĒJU TRANSPORTS
Boxer ir domājis par visu, lai
pasažieriem sniegtu maksimālu
komfortu: liels salons, aizmugures
zonas apsilde un klimata kontrole*,
blakussēdētāja drošības spilvens
standarta aprīkojumā, daudz novietņu
mazākiem priekšmetiem un liels
bagāžas nodalījums - lielākiem.
Boxer rūpes par saviem pasažieriem
atspoguļojas arī vismazākajās detaļās.
Katrs jaunā Peugeot Boxer pasažieris
var izbaudīt pasažieru automobilim

līdzvērtīgu komfortu: plašs interjers,
daudz novietņu, polsterēti durvju paneļi
un rāmji, ietilpīgs bagāžas nodalījums…
Jaunā Peugeot Boxer minivena versijā
ietilpst līdz 9 cilvēkiem: 1 divvietīgs
sēdeklis un 1 atsevišķs vadītāja
sēdeklis, kā arī 2 trīsvietīgi sēdekli 2. un
3. rindā, vai arī 3 atsevišķi sēdekļi divās
rindās atkarībā no versijas.
Jaunajā Peugeot Boxer mikroautobusā
ietilpst 14 vai 17 atsevišķi sēdekļi** ar
vadītāja sēdekli.

Nolokāmi sēdekļi
Confort līmeņa minivena aizmugures
sēdekļus var nolocīt un izņemt, papildus
tiem ir trīspunktu drošības jostas, kā
augstumu var regulēt. 2. un 3. rindas
sānu sēdekļiem ir Isofix drošības
sēdeklīša stiprinājumu vietas.
* Standarta vai papildu aprīkojumā atkarībā no
versijas.
**Īpaša atļauja transportlīdzekļiem, kas var
uzņemt vairāk nekā 9 cilvēkus.

SLĒGTS/ AR LOGIEM/ DAĻĒJI SLĒGTS FURGONSw
APJOMI

KRAVNESĪBA (KG)

Līdz 8 dažādiem apjomiem

Ietilpība (m 3)

L1H1

L1H2

L2H1*

L2H2

L3H2

L3H3*

L4H2*

L4H3*

8,0

9,5

10,0

11,5

13,0

15,0

15,0

17,0

Vieglās
versijas

2,2l HDi 110

2,2l HDi 130

2,2l HDi 150

3,0l HDi 180

L1H1

IZMĒRI
Ārējie izmēri

Sānu bīdāmās durvis

Garums

Augstums

Garums

Augstums

L1H1

4,963 m

2,254 m

1,075 m

1,485 m

L1H2

4,963 m

2,522 m

1,075 m

L2H1*

5,413 m

2,254 m

1,250 m

L2H2

5,413 m

2,522 m

L3H2

5,998 m

L3H3*

Veramās durvis

3,0l HDi 180

955

–

–

–

435

1600

1600

1520

330

1155

1140

1140

1060

440

2060

2060

1980

333

1455

1440

1440

1360

L2H1

335

1645

1640

1640

1560

435

1560

1560

1480

L2H2

330

1125

1110

1110

1030

435

1535

1535

1455

333

1425

1410

1410

1330

440

1995

1995

1915

335

1615

1610

1610

1530

L3H2
435

1485

1485

1405

1945

1945

1865

330

1115

1100

1100

1020

440

333

1415

1400

1400

1320

L3H3

335

1615

1600

1600

1520

435

1460

1460

1380

440

1920

1920

1840

Augstums

Garums

Augstums

1,562 m

1,520 m

2,670 m

1,662 m

330

1090

1075

1075

995

L4H2

1,485 m

1,562 m

1,790 m

2,670 m

1,932 m

333

1390

1375

1375

1295

435

1440

1440

1360

1,485 m

1,562 m

1,520 m

3,120 m

1,662 m

335

1590

1575

1575

1495

440

1885

1885

1820

1,250 m

1,755 m

1,562 m

1,790 m

3,120 m

1,932 m

L3H2

2,522 m

1,250 m

1,755 m

1,562 m

1,790 m

3,705 m

1,932 m

333

1340

1325

1325

1245

435

1410

1410

1330

5,998 m

2,760 m

1,250 m

1,755 m

1,562 m

2,030 m

3,705 m

2,172 m

335

1540

1525

1525

1445

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

L3H3

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

333

1315

1300

1300

1220

335

1515

1500

1500

1420

Platums (bez sānu spoguļiem):
2050 m
*Tikai slēgts furgons.

Kravas nodalījuma sliekšņa
augstums: 0,493 - 0,602 m

Garums

Iekšējie izmēri
(izmantojamā telpa)

2,2l HDi 150

328

L2H1

Ārējie izmēri

2,2l HDi 130

L1H1

L1H2

Atvēršana

Smagā
versijas

Maksimālais iekšējais platums: 1870 m
Platums starp riteņu arkām: 1422 m

L2H2

L4H3

PĀRBŪVES UZ SLĒGTA
FURGONA/ FURGONA AR
LOGIEM BĀZES
(Pārbūves un dekorējumi ir paraugs, tos veikuši
pārbūves uzņēmumi, un tie neuzliek pienākumus).

Refrižerators uz furgona bāzes

Neatliekamās palīdzības automobilis
uz furgona ar logiem bāzes

KRAVAS AUTOMOBILIS AR
PARASTO/ DUBULTO KABĪNI
IZMĒRI

Kravas automobilis ar parasto kabīni

KRAVNESĪBA (kg)

Kravas automobilis ar dubulto kabīni

Kravas automobilis ar parasto kabīni
Vieglās
versijas

Kravas automobilis ar dubulto kabīni

2,2l HDi 130

2,2l HDi 150

3,0l HDi 180

330

1140

1125

1125

1110

333

1405

1390

1390

1410

335

1505

1510

1510

1505

L3

330

1160

1145

1145

1065

333

1460

1445

1445

1365

335

1590

1575

1575

1565

333

1405

1390

1390

1310

335

1605

1590

1590

1510

1540

1545

1545

1475

L1

Iekšējie izmēri

Ārējie izmēri

Garums

Garums

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

Iekšējie izmēri

Ārējie izmēri

Garums

Garums

L1

2,798 m

5,293 m

L2S

3,660 m

L2

Modeļa

Modeļa

Vieglās
versijas

2,2l HDi 110

L3

2,254 m

Augstums

2,254 m

L4

Platums (bez sānu spoguļiem)

2,100 m

Platums (bez sānu spoguļiem)

2,100 m

335

Kravas automobiļa iekšējais platums

2,034 m

Kravas automobiļa iekšējais platums

2,034 m

Kastes malas augstums

0,400 m

Kastes malas augstums

0,400 m

Smagā
versijas

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

435

–

1455

1455

1375

440

–

1715

1715

1715

435

–

1395

1395

1315

440

–

1815

1815

1820

435

–

1355

1355

1275

440

–

1715

1715

1695

L2

L2

Augstums

2,2l HDi 110

Smagā
versijas
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

L4

ŠASIJA/ ŠASIJA AR DUBULTO KABĪNI
KRAVNESĪBA (kg)

IZMĒRI

Transportlīdzeklis pirms pārbūves

Transportlīdzeklis pirms pārbūves
šasija

šasija

Šasija ar dubulto kabīni

Vieglās
versijas

Šasija ar dubulto kabīni
2,2l HDi 130

2,2l HDi 150

3,0l HDi 180

1710

1695

1695

1615

335

333

1680

1665

1665

1583

Smagā
versijas

335

1880

1865

1865

1785

L4

1870

1855

1855

1775

1860

1845

1845

1765

1845

1830

1830

1750

2,2l HDi 110

2,2l HDi 130

2,2l HDi 150

3,0l HDi 180

–

1825

1825

1745

–

1805

1805

1725

–

1790

1790

–

L1
335

Ārējie izmēri

Garums

Maksimālais garums

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

Garums

Maksimālais garums

L3

5,843 m

7,383 m

L4

6,206 m

7,383 m

L2S
335

L4
335

Platums (bez sānu spoguļiem)

2,050 m

Platums (bez sānu spoguļiem)

2,050 m

Minimālais ceļa platums

2,350 m

Minimālais ceļa platums

2,350 m

Smagā
versijas

Minimālais ceļa augstums

3,500 m

Minimālais ceļa augstums

3,500 m

L2
435

Iepriekš minētie maksimālie virsbūves garumi atbilst vispiemērotākajam pilnmasas un pilnas kravas sadalījumam.
Smaguma centra atrašanās vieta ir visu laiku jāpārbauda.

L3
435
L4
435

PĀRBŪVES UZ ŠASIJAS
UN ŠASIJAS AR DUBULTO
KABĪNI BĀZES
(Pārbūves un dekorējumi ir paraugs, tos
veikuši pārbūves uzņēmumi un tie
neuzliek pienākumus).

Auto ar kasti uz
šasijas bāzes

435

L3
335

Lielapjoma versija

Šasija ar virsbūvi

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

L3

L2
Ārējie izmēri

Vieglās
versijas

2,2l HDi 110

1635

1620

1620

1540

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

–

1560

1560

1480

RĀMIS

PAGARINĀTA KABĪNE

IZMĒRI

IZMĒRI

KRAVNESĪBA (kg)

Transportlīdzeklis pirms pārbūves

Vieglās versijas

2,2l HDi 110

2,2l HDi 130

3,0l HDi 180

L2
335

1900

1885

1805

1885

1870

1790

L3
335
Ārējie izmēri

Smagā versijas
Garums

L3

L1

4,808 m

435

L2

5,258 m

L4

L3

5,843 m

435

L4

6,208 m

Platums (bez sānu spoguļiem):

2,050 m

Minimālais ceļa platums:

2,350 m

Minimālais ceļa augstums:

3,500 m

2,2l HDi 110

2,2l HDi 130

3,0l HDi 180

–

1830

1750

–

1815

1735

PĀRBŪVES UZ RĀMJA BĀZES

(Pārbūves un dekorējumi ir paraugs,
tos veikuši pārbūves uzņēmumi
un tie neuzliek pienākumus).

Transportlīdzeklis
pirms pārbūves

Autobuss uz rāmja bāzes

Ietilpība

Transportlīdzeklis pirms pārbūves
Garums 0,40 m augstumā no grīdas
L2H1 / L2H2

2,07 m

L3H2

2,66 m

L4H2

3,02 m

Ietilpība (m )

Garums 1 m augstumā no grīdas
L2H1 / L2H2

1,92 m

L3H2

2,50 m

L4H2

2,87 m

Jaunajai pagarinātajai kabīnei pasažieru komforta palielināšanai ir lielāki
logi, un L2H2 un L3H2 versiju logus var atvērt.

3

L2H1

L2H2

L3H2

L4H2

8,0

9,0

11,5

12,5

PAPILDAPRĪKOJUMS
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Transportlīdzeklim ir tērauda jumta
bagāžnieks, sānu sliekšņi, iekraušanas
rullis un spoileris pret troksni. Kāpņu
pievienošanas iespēja.
Dubļusargi
Sakabes ierīce ar ISO lodgalvu
Gumijas paklājs
Polipropilēna iekšējie aizsargi
Atpakaļskata kamera

TIRDZNIECĪBAS UN APKOPES
TĪKLS UN PAKALPOJUMI
Izlemjot par labu Peugeot, jūsu rīcībā ir plašs pakalpojumu tīkls, kuru raksturo pilnīga pievēršanās lietai, visu nepieciešamo
iekārtu esamība un pakalpojumu neapstrīdama kvalitāte – tas viss jūsu lielāka apmierinājuma nodrošināšanai. Jūs vienmēr
varat būt drošs, ka kontaktējieties ar savas nozares profesionāļiem, kas jūs uzklausīs, izpratīs jūsu vajadzības, un atradīs
risinājumus. Peugeot ir viss, kas nepieciešams, lai iegūtu uzticību un radītu pamatus ilgstošai sadarbībai.

JŪSU SIRDSMIERA NODROŠINĀŠANAI
RAŽOTĀJA GARANTIJA
Papildus garantijai pret slēptajiem
defektiem, PEUGEOT automobiļiem
piešķir 5 gadu vai 100 000 kilometru
nobraukuma garantiju (izņ.
izslēdzošo nosacījumu gadījumā)
pret visiem ražošanas defektiem no
jaunā automobiļa nodošanas jums
vai jūsu pārstāvim datumam.
PEUGEOT ASSISTANCE –
PAKALPOJUMU TĪKLS
Ja, esot Eiropā, nonāc negaidītā
situācijā, 24 stundas diennaktī
un 365 dienas gadā tev ir iespēja
piezvanīt Peugeot Assistance.

PEUGEOT KLIENTU LĪGUMI
Lai jūs varētu braukt ar mierīgu sirdi,
Peugeot papildus garantijai piedāvā
arī profilakses kopšanu un apkopi –
trīs unikālas un individuālas paketes,
lai jūs varētu braukt bez raizēm. No
klientu atbalsta līdz automobiļa
salabošanai iespējamo problēmu
gadījumā, no nodilušo detaļu
nomaiņas līdz apkopei. Jūs varat
izvēlēties tieši savam automobilim
nepieciešamās izdarāmās darbības.
Un tam vienmēr ir Peugeot garantija.

PEUGEOT ORIĢINĀLO REZERVES
DAĻU PIEDĀVĀJUMS
Kvalitāte, drošība un izturība- visas
mūsu piedāvātās Peugeot oriģinālās
rezerves daļas ir jūsu drošības
nodrošināšanai tiek pakļauta stingrai
kontrolei un pārbaudei. Peugeot
tīklam pievienojušos pārstāvniecību
piedāvātājām oriģinālajām rezerves
daļām tiek piemērota viena gada
garantija.

PEUGEOT INTERNETS
Visu ar Peugeot saistīto informāciju
atradīsit internetā, mūsu mājas lapās:
www.peugeot.com
www.peugeot.lv

KLIENTA APMIERINĀTĪBAS
MĒRĪŠANA
Uzņēmums TNS Emor var
tev piezvanīt pēc darbnīcas
apmeklējuma. Atbildot uz viņu
uzdotajiem jautājumiem, sniegsi savu
ieguldījumu Peugeot pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanā.

PEUGEOT – UZŅĒMĒJU RĪCĪBĀ
Peugeot nozīmē arī jaunu pieeju
pakalpojumu piedāvāšanā
uzņēmumiem ar autoparku.
Neatkarīgi no autoparka sastāva,
piedāvājam jums: autoparka
transportlīdzekļu piedāvājumu,
finanšu risinājumus, apkopi un
administrēšanu.
Papildu informācijas saņemšanai
gaidīsim jūs tuvākajā Peugeot
tirdzniecības pārstāvniecībā.

VĒL VAIRĀK PRIEKA
PEUGEOT BUTIKS
Peugeot butikā atradīsit visu
nepieciešamo papildu aprīkojumu
un piederumus, kas ir izstrādāti īpaši
Peugeot.
Piedāvājam jums arī plašu zīmola
produktu klāstu, kas iepriecinās jūs
pašus, bet būs arī labi piemēroti
dāvanām.

Šajā katalogā ietvertā informācija un atainotās ilustrācijas balstās uz šīs brošūras sastādīšanas brīdī zināmajiem tehniskajiem datiem. Aprakstītais
aprīkojums atkarībā no modeļa versijas ir pieejams vai nu pamata vai papildu aprīkojumā. Ņemot vērā pastāvīgo Peugeot produktu attīstīšanas politiku,
ir jābūt gatavam tam, ka ražotājs jebkurā brīdī var mainīt ar saviem produktiem saistītos tehniskos datus, papildu aprīkojuma klāstu un piedāvāto krāsu
gammu. Diemžēl pašreizējās fotogrāfiju drukai izmantojamā tehnika neļauj pietiekami precīzi atainot krāsu toņus. Lai iegūtu jebkādus papildu precizējumus
vai papildu informāciju, gaidīsim jūs tuvākajā Peugeot tirdzniecības pārstāvniecībā. Šajā katalogā esošās informācijas reproducēšana bez Automobiles
Peugeot atbilstoša satura skaidras atļaujas ir aizliegta.

