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Peugeot & Ön //

Hálózat és szolgáltatások

Boxer
Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedô és az autó
tulajdonosa közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és
elônyökrôl, amelyek Önt mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá
teszik Ön és utasai számára. A Peugeot kiépített hálózatának köszönhetôen Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*,
ahol szakemberek várják Önt, és készséggel állnak rendelkezésére.
AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME
ÉRDEKÉBEN
Peugeot Garancia(1)
A szerzõdéses garancia 2 évre szól a
Peugeot jármûvek esetében, kilométerkorlátozás nélkül. Az átrozsdásodás elleni
garancia személygépjármûveknél 12 évre,
tehergépjármûveknél 6 évre szól.

Kiterjesztett garanciaszerzõdés
A kiterjesztett garanciaszerzõdés lehetõvé
teszi, hogy Ön a márka által biztosított
2 éves szerzõdéses garancián túl +1,
+2, vagy +3 évvel meghosszabbítsa
a gépjármûvére vonatkozó garanciát.
A szolgáltatás olyan Peugeot gépjármûre
igényelhetõ, amely kevesebb mint
22 hónapos, és futásteljesítménye
nem éri el a 40 000 km-t.

Peugeot Service garantált áras
szolgáltatáscsomagok
Peugeot Service garantált áras szolgáltatáscsomagjaink ára fix és elõre tervezhetõ.
A csomagok magukban foglalják az
alkatrész árát, a munkadíjat és egy
30 pontos ingyenes átvizsgálást.
Azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik különös
gonddal ügyelnek gépjármûvük állapotára,
és a kötelezõ revízióknál gyakrabban
kívánják ellenõriztetni és karbantartani
autójukat.

Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az
Automobiles Peugeot által kifejlesztett
és tesztelt termékek, tartozékok
széles körû választékával várjuk Önt:
kényelmi és komfortérzetét emelõ,
karbantartást megkönnyítõ termékek,
biztonsági és audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus
termék közül választhat!

Ossza meg velünk véleményét!
Annak érdekében, hogy minél jobban
megfelelhessünk az Ön igényeinek és
elvárásainak, kérjük, ossza meg velünk
a márkáról és az autóról alkotott
véleményét. Vásárlás után postai úton
eljuttatunk Önhöz egy üdvözlôcsomagot,
melyben két kérdôívet talál. Kérjük,
segítse munkánkat azzal, hogy ezeket
kitöltve visszaküldi a megadott címre.
A kérdôíveket az interneten,
a www.peugeot.hu/velemeny oldalon is
kitöltheti.
Jó utat kíván Önnek a Peugeot!

(1)

A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot idõszakos
vizsgálatok és garanciafeltételek füzetben találhatja meg.
A Peugeot Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.

* A Peugeot márkakereskedések és márkaszervizek
mindenkori aktuális listáját megtalálhatja
weboldalunkon: www.peugeot.hu
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Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában,
a hét minden napján igénybe veheti a
Peugeot Assistance szolgáltatásait.
Ha útközben váratlanul mûszaki
meghibásodást észlel, kérjük, hívja
az alábbi zöldszámot (csak Magyarország
területérõl, illetve magyar telefonszolgáltatótól indított hívás esetén):
06 80 44 24 24
A szolgáltatás egész Európában igénybe
vehetõ a következõ telefonszámon:
00 36 1 411 07 24

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban a Peugeotszabványok szigorú elõírásainak betartásával
dolgoznak. Ezek a szabványok kizárólag
a Peugeot által tesztelt és engedélyezett
kiváló minõségû eredeti alkatrészek
beépítését engedélyezik, valamint
szigorú technikai felkészültséget és magas
szintû mûszaki szaktudást követelnek
meg a márkaszerviz dolgozóitól.

Boxer
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Szakemberek alkották szakembereknek
Aki meglátja az új Peugeot Boxert,
rögtön tudja, hogy többrôl van szó,
mint egy egyszerû haszonjármûcsaládról.
Ezeket a Boxereket kifejezetten az
Ön tevékenységéhez és a bent ülôk
örömére tervezték!
Nincs két egyforma mesterség,
ezért a kínálatot többféle magasságban
és hosszúságban kapható modellek
teszik változatossá. A variációk sorát
a háromféle HDi motorból álló
választék egészíti ki, így Ön biztosan
megtalálja azt a Boxert, amely tökéletesen
megfelel igényeinek. Bármelyikre is esik
választása, biztosan megtalálja benne
azokat az erényeket, amelyek minden
Peugeot-t jellemeznek: a stílust,
a gyakorlatias szellemet, a dinamizmust
és az újító szellemiséget.

Peugeot

Mit jelent ez az Ön számára?
Azt, hogy a Boxer tervezését a
számtalan tapasztalat irányította.
Az eredmény: praktikus megoldások,
például az egyik legalacsonyabb
rakodási küszöb a kategóriában,
maximálisan kihasználható belsô tér,
a rakodást megkönnyítô hatalmas
és 270* fokban nyitható ajtók…

Mindez újító formatervvel párosul,
amely dinamikusabb arculatot
kölcsönöz az Ön vállalkozásának,
ahányszor csak útnak indul a Boxere.
A Boxer név olyan jármûvet jelent,
amelyben Ön teljesen megbízhat.
A többi Peugeot haszonjármûhöz
hasonlóan a Boxer a legszigorúbb
elôírások szerint készül, hogy megfeleljen
az Ön igényeinek, a robusztusság és a
biztonság tekintetében, mind a vezetô,
mind a rakomány számára.
A Boxer szenvedélyt is jelent, azt,
amellyel a jármûveket megalkotjuk,
haszonjármûvet és személyautót egyaránt.
Célunk, hogy élvezetes legyen vezetni,
és bármilyen rakomány esetén kényelmes
legyen az utazás. Természetesen intelligens
jármûrôl van szó: a legmodernebb mûszaki
megoldások alkalmazásának köszönhetô
funkciók, mint pl. a hátsó tolatókamera*,
mely könnyebbé és hatékonyabbá teszik
a munkavégzést, és ezzel megkönnyíti
az Ön életét.
Ezeket az értékeket a génjeinkben
hordozzuk; az összes jelenlegi
Peugeot jármûben megtalálhatók,
és megtalálhatók lesznek azokban is,
amelyek holnap viselik a márka
emblémáját. Ezért lehet biztos abban,
hogy az Ön Boxere tökéletesen
megfelel munkája követelményeinek.
Az új Boxer az igazi profik választása.

* opcióként rendelhetô
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Választás //

Minden mesterségnek megvan a maga Boxere
Építôipar, szállítás, kertészet…
a haszonjármûnek meg kell felelnie
az Ön szakmájában felmerülô egyedi
igényeknek. Ezért nem egy, hanem
sokféle Boxer létezik, amelyek
között Ön biztosan megtalálja
az ideális változatot.

A Boxer tehát számos változatban kapható:
• zárt furgon, valamint plató-kabin és
plató-duplakabin változatok
áruszállításhoz,
• alváz-kabin, alváz-duplakabin és
padlólemezes alváz-kabin változatok
felépítmény kialakításához.

Ezek mellett a Boxer négyféle
megengedett össztömeggel készül:
a 300-as sorozat 3,0 tonnás,
a 330-as sorozat 3,3 tonnás,
a 350-es sorozat 3,5 tonnás,
a 400-as sorozat pedig 4,0 tonnás.
A választási lehetôségeket tovább szélesítik
a különbözô hosszúságok és szélességek.
A háromféle magasság (2,254 m, 2,524 m,
2,764 m) négyféle hosszúsággal (4,963 m,
5,413 m, 5,998 m, 6,363 m) kombinálható.

Négyféle megengedett
össztömeg 3,0 tonnától
4,0 tonnáig

Boxerváltozatok és megengedett össztömegek:
Zárt furgon

300-as sor

M. össztömeg

Zárt Boxer sor.

Raktér

Tengelytáv
3

L1

3000 mm

L2

3450 mm

L3/L4

4035 mm

Plató-kabin

300

3,0 T

L1H1

8,0 m

Plató-duplakabin

330

3,3 T

L2H1

10,0 m3

L2H2

3

Alváz-kabin
Alváz-duplakabin

A hatféle rakodótérméret 8 köbmétertôl
(L1H1 változat) 17 m3-ig terjed (L4H3
változat), az ajtókat pedig úgy méretezik,
hogy a lehetô legkönnyebb legyen
berakodni a szállítani kívánt árut.
A lehetô legnagyobb rakodótér biztosítása
érdekében egyetlen köbcentiméter sem
vész kárba. A kerékdob méretét például
lecsökkentették, távolságukat pedig
optimalizálták annak érdekében, hogy
a legnagyobb rakodható padlószélesség
alakuljon ki (a szélesség 1,422 m a
kerékdobnál, 1,870 m maximális belsô
szélesség mellett).

350
350 Heavy*

3,5 T

400

Négyféle hosszúság
4,963 m-tôl 6,363 m-ig

3

L3H2

13,0 m

L3H3

15,0 m3

M. össztömeg

L4H2

15,0 m3

4,0 T

L4H3

17,0 m3

3,5 T

Padlólemezes alváz-kabin
400-as sor

11,5 m

Háromféle magasság
2,254 m-tôl 2,764 m-ig

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150
* A 350 Heavy 3,5 tonnás kivitel, melyet a 400-as
sorozat felfüggesztésével és fékjével szereltek.
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Hatféle rakodótér
8 m3-tôl 17 m3-ig
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kg

Négyféle megengedett
össztömeg 3,0 tonnától
4,0 tonnáig
Háromféle magasság
2,254 m-tôl 2,764 m-ig

Négyféle hosszúság
4,963 m-tôl 6,363 m-ig

Hatféle rakodótér
8 m3-tôl 17 m3-ig

A Boxer nemcsak egyszerûen
válaszol igényeire, hanem hatékony
megoldásokat is kínál.
A munkavégzést megkönnyíti
a rakodóküszöb, amely az egyik
legalacsonyabb a kategóriában:
53,5 cm-tôl 56,5 cm-ig, a
hagyományos felfüggesztéssel
ellátott változatok esetén.

Még egyszerûbbé válik a be- és
kirakodás mûvelete a hátsó ajtó
és az oldalsó tolóajtó háromféle
típusának (melynek mérete minden
változatban más) köszönhetôen.
A hátsó lökhárító fellépôje
csúszásgátló felületet kapott,
az ajtók nyílásszöge 96 foktól
270 fokig terjed (opció), és
felárért baloldali tolóajtó is
igényelhetô.

1. Rögzítôgyûrûk
A padlón 8-10 rögzítôgyûrû
található, modelltôl függôen.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

2. 12 voltos csatlakozó
A Boxer a rakodótérben is rendelkezik
egy 12 voltos csatlakozóval.
3. Mennyezetvilágítás
A rakodótér megvilágítását a plafonon
elhelyezett két világítótest biztosítja
(az L1 hossznál egy).

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150
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Dinamizmus //

Az Ön teljesítményének legmagasabb fokán
2.2 l HDi 100 LE

2.2 l HDi 120 LE

3.0 l HDi 160 LE

Ez a négyhengeres motorblokk öntöttvasból,
a hengerfej alumíniumból készül. 16 szelepes,
két felül fekvô, lánchajtásos vezérmûtengelye van.
A turbófeltöltô állandó geometriájú.
Mindez robbanékonyságot kölcsönöz,
mindemellett gazdaságos is – két tulajdonság,
melyek a városi közlekedésben elônyt jelentenek.

A 100 lóerôs verzióhoz képest, a 2.2 l HDi 120 lóerôs
motort kéttömegû lendkerékkel szerelik fel (DVA), és a
hengerek hûtése is más módon történik. A két motor
közötti teljesítménykülönbséget eltérô motorvezérléssel
érik el. A 120 lóerôs teljesítménynek köszönhetôen,
a motor tulajdonságai lehetôvé teszik mind a kényelmes
városi, mind az országúti szállítást.

A második generációs, közös nyomócsöves befecskendezô
rendszer (Common Rail), a terhelés függvényében, 450 és
1800 bar között szabályozza a nyomást. 160 lóerejével
és 400 Nm maximum nyomatékával, mely kategóriájában
kivételes, a legjobb teljesítményt biztosítja a hosszú távú
országúti szállításban.
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Teljesítmény és nyomaték diagram
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Fordulatszám (fordulat/perc)

Fordulatszám (fordulat/perc)
Maximális teljesítmény: 74 kW (100 LE) 2900 fordulat/percnél
Maximális nyomaték: 250 Nm 1500 fordulat/percnél

4000

3000

Fordulatszám (fordulat/perc)

Maximális teljesítmény: 88 kW (120 LE) 3500 fordulat/percnél
Maximális nyomaték: 320 Nm 2000 fordulat/percnél

Maximális teljesítmény: 115,5 kW (160 LE) 3600 fordulat/percnél
Maximális nyomaték: 400 Nm 1700 fordulat/percnél

Sebesség a fordulatszám függvényében
6 fokozatú manuális sebességváltó

• 2.2 l HDi 100 LE,
• 2.2 l HDi 120 LE,
• 3.0 l HDi 160 LE.
Mindhárom motort a tartósság
és a rugalmasság jellemzi, még a
legszélsôségesebb vezetési stílusok
és útviszonyok között is.
Mûszaki tulajdonságaiknak
köszönhetôen bárhol helytállnak,
akár a városi közlekedésben, akár
a monoton országutakon.

• a 2.2 l HDi 100 LE-s motorhoz
5 fokozatú kézi sebességváltó,
• a 2.2 l HDi 120 LE-s motorhoz
6 fokozatú kézi sebességváltó,
• a 3.0 l HDi 160 LE-s motorhoz
6 fokozatú kézi sebességváltó.
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Sebesség adott fokozatban 1000 ford./perc fordulatszámnál:
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Fordulatszám (fordulat/perc)

Az Ön munkaeszközének tökéletes
hatékonyságról kell bizonyosságot adnia.
Ezért a Boxernél a legjobb úttartásra
törekedtünk. A teljes kínálatot PseudoMacPherson típusú elsô felfüggesztéssel
láttuk el. Ez a technológia jó úttartást és
mérsékelt gumikopást garantál.

Fordulatszám (fordulat/perc)

A Boxer kétféle mechanikus
sebességváltóval rendelhetô,
motorizációnként a következô
megoszlásban:

Fordulatszám (fordulat/perc)

A változatos igényeket a Boxer három
különbözô új fejlesztésû HDi motorral
kívánja kielégíteni:

6 fokozatú manuális sebességváltó

6000

0,4

5 fokozatú manuális sebességváltó
6000

37,61

Sebesség adott fokozatban 1000 ford./perc fordulatszámnál:
43,31

7,10

A HDi technológia

FAP

A teljesítmény és a gazdaságosság ötvözete, a közös
nyomócsöves befecskendezô rendszer (Common Rail)
minden HDi Boxer motor sajátja. Ez a rendszer
magas nyomású direkt befecskendezéssel juttatja
az üzemanyagot az égéstérbe, mely csökkenti
a fogyasztást, a mérgezô anyagok kibocsátását
és teljesítménynövelést tesz lehetôvé.

A 17 személyes Minibus 3,0 literes, 160 lóerôs
motor részecskeszûrõvel (FAP) szerelt változatban
is rendelhetõ. A részecskeszûrõ csökkenti
a levegôbe jutó káros anyagok kibocsátását.
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53,86
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Bizalom //

A bizalom eszköze
Beszállás csak illetékeseknek
A Boxer feladatai közé tartozik, hogy
megvédje az Ön értékeit és a szállított
árut. A gyárilag beszerelt sokféle lopásgátló
eszköznek köszönhetôen a Boxer elnyerte
a Thatcham (angol biztosítási
kutatóintézet) szabvány szerinti
E osztályos besorolást. Ez jól bizonyítja az
autó kiemelkedô lopás elleni védelmét,
melynek másik fontos elônye, hogy a
gépkocsi tulajdonosa alacsonyabb
biztosítási díjjal számolhat.

Természetesen Ön is szeretne biztonságban utazni a jármû fedélzetén – ez a minimum,
amit elvárhat! Ezért a Boxer számos olyan újítást vezet be, amelyek a vezetô és
az utasok minél hatékonyabb védelmét szolgálják ütközéskor.
Megerôsített vázszerkezet

Hárompontos biztonsági övek

A Boxert úgy tervezték meg, hogy
maximálisan elnyelje a frontális ütközéskor
felszabaduló energiát, és túlélôcellaként
mûködve megvédje az utasokat.
A magas szintû biztonsághoz a
felépítés számos eleme hozzájárul:

A magasságban állítható elsô
biztonsági öveket* pirotechnikai
elôfeszítôvel és överô-határolóval
látják el. Ez a rendszer hatékonyabb
utasvisszatartást tesz lehetôvé, és
csökkenti azokat a fizikai
kockázatokat, amelyeknek az utasok
ki vannak téve, többek között
a mellkasi sérülések veszélyét.

• elöl megerôsített vázszerkezet
programozottan deformálódó zónával,
amely elnyeli az ütközéskor felszabaduló
energiát,
• az acélból készült, merev váz cellát
képezve biztosítja a jármûben utazók
biztonságát,
• a megerôsített elsô ajtók hozzájárulnak
a teljes szerkezet merevségéhez,
• az elsô futómûvet úgy méretezték, hogy
frontális ütközéskor az energia egy része
a kocsiszekrény alatt vezetôdjön el,
• a pedál és a kormányoszlop visszacsapódása
elleni védelem a vezetô biztonságáról
gondoskodik.

A vezetô be nem kapcsolt övére
figyelmeztetô hangjelzés
Valamennyi változatban alapfelszerelésként
mûködik a biztonsági öv becsatolásának
ellenôrzése. A mûszeregységben
elhelyezett kijelzô és az azt kísérô
hangjelzés csak akkor szûnik meg,
amikor a vezetô becsatolja az övét.

Légzsákok
A Boxer nagyvonalú eszközökkel
igyekszik megvédeni a bent ülôket
ütközés esetén:
• 60 literes vezetôoldali és 120 literes
utasoldali légzsák* elöl.

Az ajtók automatikus
bereteszelése menet közben
20 km/h sebesség felett a Boxer összes
ajtaja automatikusan bereteszelôdik.
Ütközés esetén a retesz automatikusan
kioldódik.

Azonosítás jelölése
Lopás esetén megkönnyíti a jármû
keresését és azonosítását a szélvédô
alján feltüntetett alvázszám.

A rakodótér reteszelése a többi ajtóétól
független.

Elektronikus, transzponderes
indításgátló rendszer
A Boxert a legújabb típusú transzponderes,
elektronikus indításgátlóval szerelik fel.
Az indítókulcs elfordításkor egy kódot
küld az elektronikus kiszolgáló egység felé,
amely kiadja a motornak az indítási
parancsot.

Külön központi zár az utastér
és a rakodótér számára
A Boxerben két, egymástól független
központi zár terület található,
az egyik a fülke, a másik a rakodótér.
A középkonzolon elhelyezett gomb
megnyomásával vezérelhetô a jármû
összes ajtajának nyitása és zárása,
míg a vezetô melletti ajtópanelen
található másik nyomógomb kizárólag a
rakodótér ajtajának mûködtetésére szolgál.
A nyomógombos indítókulccsal egymástól
függetlenül valamennyi ajtó nyitható.

Blokkolásgátló (ABS)

Kipörgésgátló* (ASR)

Az üzemanyag-ellátás biztonsága

Hirtelen fékezéskor megakadályozza
a kerekek blokkolását, és ezzel segíti
megôrizni a jármû kormányozhatóságát.

Rossz tapadású útfelületen korlátozza a
kerekek kipörgését gázadáskor.

Ütközés esetén ez a rendszer automatikusan
megszünteti az üzemanyag-ellátást, ezzel
csökkentve a tûz keletkezésének kockázatát.

* opcióként rendelhetô

* Kivéve a középsô utasülést a kétszemélyes üléspadon.

ESP* (Electronic Stability Program)
Vészfékrásegítés (AFU)
Intenzív fékezéskor felerôsíti a
fékpedálra kifejtett erôhatást.
A rásegítés következtében jelentôsen
csökken a féktávolság.
Elektronikus fékerôelosztás (REF)
Ez a rendszer a nagyobb hatékonyság
érdekében kerekenként szabályozza
a fékerôt kanyarban is.

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150
1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

A vezetôoldali elektromos ablak
biztonsága
A vezetôoldali elektromos és szekvenciális
ablakot becsípôdés elleni védelemmel is
ellátják, amely akadály esetén azonnal
mûködésbe lép.

Nyitott ajtó észlelése
Az ESP nehéz helyzetekben segít megôrizni
a jármû ideális egyensúlyát. A fizika
törvényein belül segít megôrizni a jármû
irányíthatóságát, amikor a számítógép
alul- vagy túlkormányozottságot észlel.

Ez a rendszer észleli a nyitva felejtett ajtót,
illetve ajtókat, még a raktérben is. Ezt a
mûszeregységen, illetve a többfunkciós
képernyôn megjelenô visszajelzéssel
hozza a vezetô tudomására.

* opció

www.fredibeni.hu
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Kényelem //

Stresszmentes vezetés a mindennapokban
A Boxer nagyon figyelmes Önhöz.
A gondosan kialakított fülkét kényelem,
világosság és funkcionalitás jellemzi.
A fülkét, amelyben akár hárman
is utazhatnak, úgy alakították ki,
hogy minden utas kényelmesen
elhelyezkedhessen. A strapabíró
kárpittal borított ülések kitûnô

tartást biztosítanak a különféle
állítási lehetôségeknek köszönhetôen.
Kiemelt hangsúlyt fektettek az
akusztikai komfortra is, ami a
kisebb menetzajban nyilvánul meg.
A Boxer hatalmas üvegfelületei
széles látómezôt kínálnak
a bent ülôknek, és rendkívül

világossá teszik az utasteret,
barátságos hangulatot teremtve.
A fülke megvilágításáról a tetô
közepére helyezett kettôs,
automatikusan elhalványuló lámpa
gondoskodik. A mûszerfalat a
rakodóhelyek sokasága és a
praktikus funkciók teszik különlegessé.

Valamennyi változatban megtalálható
a tetôben kialakított 22 literes
rakodóhely, amely tovább gazdagítja
a tárolóhelyek sorát.

Teleszkópos vezetôülés*/**
A teleszkópos vezetôülés esetében a sofôr
súlyához igazítható a rugó csillapítása,
ezáltal biztosítva még nagyobb kényelmet.

Állítható deréktámasz
Az ülés oldalsó részénél egy forgatógomb
segítségével szabályozhatja a deréktámasz
szögét.

* opció
** Ülésfûtéssel sem kompatibilis a többi mellett.

Digitális tachográf *
A 4 tonnás vagy nagyobb össztömegû
jármûveknél és a minibuszoknál kötelezô
tartozék, használatát európai jogszabály teszi
kötelezôvé. A digitális tachográfot sebességszabályzóval látták el. A digitális tachográf
memóriakártyán rögzíti a menetadatokat, és
beépített nyomtatóval is rendelkezik.

Tempomat*
Segítségével a jármû sebessége a
beprogramozott sebességen tartható bármilyen
domborzati viszonyok között úgy, hogy a
vezetônek nem kell a gázpedálra lépnie.
* opció

*opció

Klímaberendezés*
A manuális légkondicionálót pollenszûrôvel és
belsô levegôkeringetéssel szerelik fel, amely
szükség esetén elszigeteli az utasteret a
külvilágtól.

Kiegészítô fûtés*/**
A vezetôfülke gyors felmelegítése érdekében
a vezetôülés alatt pótfûtés helyezhetô el.
* opció
** Nem rendelhetô teleszkópos vezetôülés esetén.

* opció

Webasto-fûtés*
A készülék programozható, az elôre
beprogramozott idôpontban elindítja a
hûtôvíz-elômelegítést, így a motor üzemi
hômérsékletre melegíthetô már indulás elôtt,
és a kabin induláskor azonnal fûthetô.

Rádió-CD*
A Boxerhez kormányoszlopról vezérelhetô
rádió-CD is rendelhetô. MP3-kompatibilis
változatban is hozzáférhetô.
* opció

* opció

Tetôtároló
A vezetô feje felett, a tetõ „púpjában”
elhelyezett 22 literes tároló.

Kesztyûtartó
A mûszerfal rakodóhelyei között találhatunk
két kesztyûtartót, az egyik kulccsal zárható,
így Ön teljes biztonságban tudhatja az ott
elhelyezett dolgokat.

Írótábla*
Nagyon hasznos, ha jegyzetet kell írni,
az írótábla kis íróasztalként funkcionál.
* Nem rendelhetô elsô utasoldali légzsák esetén.

Kettôs tükrû külsô visszapillantók
A kettôs tükörfelület megkönnyíti a vezetést
és a manôverezést a jármûvel. A felsô
tükörbôl a jármû hátsó része látható be,
akár egy személyautó esetében, míg az alsó
tükör a jármû oldalának alsó részét mutatja.

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150
1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80
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Mûszaki adatok //

Zárt furgon
Raktérméret

Hasznos terhelés (kg) – zárt furgon (kg)

6 különféle raktérméret
300-as sor.

L1H1

L2H1

L2H2

L3H2

L3H3

L4H2

L4H3

8,0

10,0

11,5

13,0

15,0

15,0

17,0

Raktértérfogat (m3)

2.2 l HDi 100

2.2 l HDi 120

3.0 l HDi 160

L1H1
300

1155

330

1455

300

1115

L2H1
330

Méretek

1400

L2H2
330

1375

350

1575

L3H2

Ajtók

Külsô méretek

L2H1

Hosszúság

Magasság

Hosszúság

Magasság

Hosszúság

Magasság

4,963 m

2,254 m

1,075 m

1,485 m

1,562 m

1,520 m

2,670 m

1,662 m

5,413 m

2,254 m

1,250 m

1,485 m

1,562 m

1,520 m

3,120 m

1,662 m

1,755 m

1,562 m

1,790 m

3,120 m

1,932 m

L2H2

5,413 m

2,524 m

1,250 m

L3H2

5,998 m

2,524 m

1,250 m

1,755 m

1,562 m

1,790 m

3,705 m

1,932 m

L3H3

5,998 m

2,764 m

1,250 m

1,755 m

1,562 m

2,030 m

3,705 m

2,172 m

L4H2

6,363 m

2,524 m

1,250 m

1,755 m

1,562 m

1,790 m

4,070 m

1,932 m

L4H3

6,363 m

2,764 m

1,250 m

1,755 m

1,562 m

2,030 m

4,070 m

2,172 m

Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül):
2,050 m

A rakodóküszöb magassága 0,535 métertôl 0,565 méterig terjed.

1525/1485*

350

Hátsó ajtók

Magasság

Hosszúság
L1H1

1325

350

1475

L3H3

Belsô méretek

Oldalajtók

330

Maximális belsô szélesség: 1,870 m
Kerékjáratok közti távolság: 1,422 m

1475

L4H2 Heavy
350

1440

1390

1415

1360

L4H3 Heavy
350

400-as sor.

3.0 l HDi 160

L4H2
400

1850

400

1820

L4H3

Négyféle megengedett
össztömeg 3,0 tonnától
4,0 tonnáig
Háromféle magasság
2,254 m-tôl 2,764 m-ig

Négyféle hosszúság
4,963 m-tôl 6,363 m-ig

Hatféle rakodótér
8 m3-tôl 17 m3-ig

* Heavy változatnál

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150
L1H1 változat

L2H2 változat

L3H3 változat

L4H3 változat

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

kg
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Mûszaki adatok //

Plató-kabin/plató-duplakabin

Alváz-kabin/alváz-duplakabin/padlólemezes alváz-kabin

Méretek
Külsô méretek

A plató belsô méretei

Plató-kabin
Hosszúság
L2
L3
L4

6,328 m
6,693 m

Plató-duplakabin
Hosszúság
5,738 m
6,228 m
6,678 m

Magasság: 2,254 m
Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül): 2,100 m

Külsô méretek

Plató-kabin
Hosszúság
L2
L3
L4

3,833 m
4,198 m

Plató-duplakabin
Hosszúság
2,398 m
2,888 m
3,338 m

Szélesség: 2,034 m
A plató oldalfalának magassága: 0,400 m

Hasznos terhelés (kg)

kg

Háromféle megengedett
össztömeg 3,3 tonnától
4,0 tonnáig
2,254 m
magasság

Háromféle hosszúság
5,738 m-tôl 6,678 m-ig

Plató-kabin
300-as sor. 2.2 l HDi 100 2.2 l HDi 120 3.0 l HDi 160
L3
350
1590
1540
350*
1550
L4
350*
1465

Külsô méretek

Alváz-kabin/padlólemezes alváz-kabin
L2 S
L3
L4

Alváz-duplakabin

Hasznos hosszúság
3,260 m
3,475 m / 3,505 m
3,840 m

Hosszúság
5,708 m
5,943 m
6,308 m

Magasság
2,153 m
2,153 m
2,153 m

Hosszúság
5,943 m
6,308 m

L3
L4

Hasznos hosszúság
2,604 m
2,969 m

Magasság
2,254 m
2,254 m

Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül): 2,050 m
A felépítmény maximális szélessége
(nyomtávszélesítéssel): 2,350 m
A felépítmény maximális magassága: 3,500 m

Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül): 2,050 m
A felépítmény maximális szélessége
(nyomtávszélesítéssel): 2,350 m
A felépítmény maximális magassága: 3,500 m

Hasznos terhelés (kg)

Plató-duplakabin

Alváz-duplakabin

Alváz-kabin

300-as sor. 2.2 l HDi 100 2.2 l HDi 120 3.0 l HDi 160
L2
330
1350
1335
L3
350
1475
1490
350*
1435

300-as sor. 2.2 l HDi 100 2.2 l HDi 120 3.0 l HDi 160
L2
350
1855
L3
330
1660
1645
350
1845
1795
350*
1805

400-as sor. 2.2 l HDi 100 2.2 l HDi 120 3.0 l HDi 160
L4
400
1850

L4

* Heavy változatnál

350*

300-as sor.
L3
350
350*

2.2 l HDi 120 3.0 l HDi 160
1660
1620

400-as sor. 2.2 l HDi 120 3.0 l HDi 160
L4
2055
400

1740
Padlólemezes alváz-kabin

* Heavy változatnál

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150
* Heavy változatnál

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

Háromféle megengedett
össztömeg 3,3 tonnától
4,0 tonnáig

400-as sor. 3.0 l HDi 160
L4
400
2245

300-as sor.
L3
350
350*

2.2 l HDi 120 3.0 l HDi 160
1870
1780

Magasság
2153 mm-tõl
2270 mm-ig
Háromféle hosszúság
5,708 m-tôl 6,308 m-ig

kg
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Felszereltség //

Személyiség //

Zárt furgon

Minden ízlésnek megfelel!

Fôbb felszereltségi elemek
2 személyes utasülés 3 pontos
biztonsági övekkel, írófelülettel
4 tárcsafék
ABS és vészfékrásegítés
Állítható mag. vezetôülés kar- és
deréktámasszal
Állítható mélységû kormányoszlop
Automatikusan reteszelô
központi zár távirányítóval
Elektromos ablakemelôk
(vezetôoldalon szekvenciális)
Fedélzeti számítógép
Jobb oldali tolóajtó
Kabinelválasztás
Kétszárnyú hátsó ajtó
Léptetôkódos indításgátló

Fôbb opciók
Oldalsó irányjelzôk a tükörházakba
integrálva
Oldalsó védôelemek a karosszérián
(3,5 t Heavy és 4 tonnás változatoknál
a kerékjárati íveknél is)
Pirotechnikai övfeszítôk elöl
överô-határolóval
Raktérvilágítás, belsô védôburkolat
Szervokormány (2.2 HDi 100 LE
kivételével változó rásegítésû)
Színezett üvegek
Szivargyújtó, 12 V-os csatlakozó
Vezetôoldali légzsák
Visszajelzés a vezetô biztonsági
övének bekapcsolására
Zárt kesztyûtartó, felsô rakodópolc

125 literes üzemanyagtartály
270 fokban nyíló hátsó ajtók
Bluetooth telefonkihangosító
rendszer és rádió-CD
Digitális tachográf
(400-as modelleknél széria)
Elektromosan behajtható, elektromos
és fûthetô visszapillantó tükör
Esôérzékelôs ablaktörlô és automata
fényszóró
ESP és kipörgésgátló
Fûthetô vezetôülés
Jobb oldali üvegezett tolóajtó
Két szárnyú, üveges hátsó ajtó,
ablakfûtéssel
Kiegészítô kabinfûtés

Kipörgésgátló
Klímaberendezés, hûthetô kesztyûtartó
Ködfényszóró
Megerôsített felfüggesztés
(4 tonnás változatnál széria)
Utasoldali légzsák
Programozható kiegészítô fûtés
(Webasto)
Rádió-CD 4 hangszóróval, kormányról
vezérelhetô
Rádió-CD / MP3, 4 hangszóróval,
kormányról vezérelhetô
Teleszkópos vezetôülés
Tempomat és sebességhatároló
Tolatókamera
Tolatóradar

Alvázas, platós és padlólemezes változatok
Fôbb felszereltségi elemek
2 személyes utasülés 3 pontos
biztonsági övekkel, írófelülettel
4 tárcsafék
ABS és vészfékrásegítés
Állítható mag. vezetôülés
kar- és deréktámasszal
Állítható mélységû kormányoszlop
Automatikusan reteszelô
központi zár távirányítóval
Belsô levegôkeringetés
Elektromos ablakemelôk
(vezetôoldalon szekvenciális)
Fedélzeti számítógép
Léptetôkódos indításgátló

A Boxer elsôdleges feladata, hogy haszonjármûként szolgáljon, de joga van ahhoz is,
hogy kedvenc színében tetszelegjen. Például az Önében.
Metálfényezés (opció):

Szürke Aluminium

Szürke Fer

Arany Blanc

Kék Lago Azzuro

125 literes üzemanyagtartály
Bluetooth telefonkihangosító
rendszer és rádió-CD
Digitális tachográf
(400-as modelleknél széria)
Elektromosan behajtható,
elektromos és fûthetô
visszapillantó tükör
Esôérzékelôs ablaktörlô és
automata fényszóró
Fényszórómosó
Fûthetô vezetôülés
Kiegészítô kabinfûtés
Klímaberendezés, hûthetô kesztyûtartó

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150

Megerôsített felfüggesztés
(4 tonnás változatnál széria)
Programozható kiegészítô fûtés
(Webasto)
Rádió-CD 4 hangszóróval,
kormányról vezérelhetô
Rádió-CD / MP3, 4 hangszóróval,
kormányról vezérelhetô
Teleszkópos vezetôülés
Tempomat és sebességhatároló

Narancs Batik

Mattfényezés:
Pontos felszereltségi és opciós listával
márkakereskedôink tudnak Önnek szolgálni.
Megalkothatja saját autóját, ha ellátogat a
www.peugeot.hu oldalra, a konfigurátor almenübe.
Fehér Banquise

Fehér Polaire

Beige Paganini

Kék Line

Kék Imperial

Sárga Carioca

Piros Tiziano

Fôbb opciók
Oldalsó irányjelzôk a tükörházakba
integrálva
Oldalsó védôelemek a karosszérián
Pirotechnikai övfeszítôk elöl
överô-határolóval
Szervokormány (2.2 HDi 100 LE
kivételével változó rásegítésû)
Színezett üvegek
Szivargyújtó, 12 V-os csatlakozó
Vezetôoldali légzsák
Visszajelzés a vezetô biztonsági
övének bekapcsolására
Zárt kesztyûtartó,
felsô rakodópolc

Piros Profond

Kárpit

Transcodage kárpit Boxer tgk és
Boxer Combi modellekhez

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

Kék Achille kárpit Boxer Combi Premium és
Boxer Minibus modellekhez

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás
idôpontjának felelnek meg. A képeken bemutatott
gépjármûvek felszereltsége széria vagy opció, változattól függôen. A termékek folyamatos tökéletesítése
során a Peugeot bármikor megváltoztathatja a mûszaki
adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket,
valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat.
A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások
nem teszik lehetôvé a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános
információkkal szolgál, így nem tekinthetô szerzôdés
hivatalos alapjának. Pontosabb és bôvebb felvilágosítás
érdekében, kérjük, forduljon márkakereskedôjéhez.
A katalógus részei kizárólag az Automobiles Peugeot
elôzetes beleegyezésével reprodukálhatók.
Kiadás: 2009. június
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Személyszállítás

A képen Minibus látható
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Lehajtható üléspad
A Boxer Combi 2. és 3. sorának üléspadtámlái
lehajthatóak, illetve az üléspadok kivehetôek.
Az ülések állítható magasságú, 3 pontos biztonsági
övekkel vannak ellátva, a szélsô ülések pedig a
gyerekülés rögzítéséhez szükséges Isofix rögzítési
pontokkal rendelkeznek.

Combi Premium

Specifikációk //

Elsôrangú kényelem
A Boxer Combi és Minibus modellek
személyautókat idézô egyedi kényelmet
kínálnak minden egyes utasuknak: tágas
kabin, kárpittal borított oldalfelületek*,
nagyméretû csomagtartó.

A Boxer Combi kilenc férôhelyet
kínál: különálló vezetôülést
és 2 személyes üléspadot elöl,
3 személyes üléspadot az
utastérben, a 2. és 3. sorban.

A Boxer Minibus 13+1 és
16+1 egyedi férõhelyet biztosít
utasainak.
* felszereltségi szinttôl függôen

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150
1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

Minibus

Combi
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Combi
kg

Minibus

8-9 személyes*

2 magasság,
2,254 m és 2,524 m

14-17 különálló üléssel*
Hosszúság

Magasság

L1H1

4,963 m

2,254 m

L2H2

5,413 m

2,524 m

1 magasság, 2,524 m

Hosszúság

Magasság

L3H2

5,998 m

2,524 m

L4H2

6,363 m

2,524 m

2 hosszúság,
5,998 m és 6,363 m

2 hosszúság,
4,963 m és 5,413 m

* vezetõvel

Profi a legapróbb részletekig
A Boxer Combit és Minibust úgy tervezték,
hogy vezetôjének és utasainak a legmagasabb
komfortfokozatot biztosítsa, mind kényelmi,
mind motorikus szempontból. A Combi 100

és 120 lóerôs 2,2 literes HDi motorokkal, a
Minibus 120 lóerôs 2,2 literes, és 160 lóerôs
3,0 literes HDi változatokban elérhetô.
Utóbbi részecskeszûrõvel is rendelhetô.

Utastér

Oldalsó tolóablak

Légbefúvók* és világítás

A Minibust egy kapaszkodóval is felszerelték,
mely megkönnyíti a beszállást, amellett,
hogy az elsô ülésen helyet foglaló utasnak
is elégséges teret biztosít. Hirtelen fékezéskor
a kapaszkodónak biztonsági szerepe is van.

A Combi és Combi Prémium eltolható oldalablakot
is kínál a 2. üléssorban, ezzel is növelve az utasok
kényelmét.

Klímaberendezés* esetén a hõmérséklet-szabályozás
és a levegôkeringetés mind elöl, mind hátul
szabályozható. Elöl a mûszerfalon található
szabályozóegységgel, hátul pedig a plafonon
elhelyezkedô légbefúvókon és kapcsológombokon
keresztül irányíthatjuk a klimatizált levegô
irányát és mennyiségét.
* opció

Fôbb felszereltségi elemek

Fôbb opciók

Fôbb felszereltségi elemek

Fôbb opciók

4 tárcsafék
ABS (blokkolásgátló) és vészfékrásegítés
Pirotechnikai övfeszítõk elöl överõ-határolóval
Vezetõoldali légzsák
2 személyes utasülés 3 pontos övekkel,
írófelülettel
COMBI: 3 személyes üléspadok a 2. és 3. sorban
PREMIUM: Különálló utasülések kartámasszal
a 2. és 3. sorban
Állítható mag. vezetõülés kar- és deréktámasszal
Állítható mélységû kormányoszlop
Elektromos ablakemelõk (vezetõoldalon
szekvenciális)
Fedélzeti számítógép
Isofix rögzítési pontok
Jobb oldali tolóajtó üvegezéssel
Két szárnyú, üveges hátsó ajtó, ablakfûtéssel
Központi zár távirányítóval
Szervokormány (2.2 HDi 100 kivételével
változó rásegítésû)
Színezett üvegek
Szivargyújtó, 12 V-os csatlakozó
Üvegezett, fûthetõ hátsó ajtó,
üvegezett oldalsó tolóajtó
Zárható kesztyûtartó, felsõ rakodópolc

ESP és kipörgésgátló
Ködfényszóró (Premium széria)
Utasoldali légzsák
Automata dupla klímaberendezés
Esõérzékelos ablaktörlõ, aut. fényszóró,
hõvisszaverõ szélvédo (Premium széria)
Elektromos és fûthetõ visszapillantótükrök
(Premium széria)
Fûthetõ vezetõülés
Manuális dupla klímaberendezés,
hûthetõ kesztyûtartó
Komfort felfüggesztés (Premium széria)
Pneumatikus hátsó felfüggesztés
Kiegészítõ utastérfûtés (Premium széria)
Programozható kiegészítõ fûtés (Webasto)
Teleszkópos vezetõülés
Tempomat
Tolatókamera
Tolatóradar
Bluetooth telefonkihangosító
Rádió-CD, MP3 6 hangszóróval,
kormányról vezérelhetõ
125 literes üzemanyagtartály

4 tárcsafék
ABS (blokkolásgátló) és vészfékrásegítés
Pirotechnikai övfeszítõk elöl
överõhatárolóval
Vezetõoldali légzsák
Állítható mag. vezetõülés kar- és
deréktámasszal
Állítható mélységû kormányoszlop
Belsõ levegõkeringetés
Egyszemélyes utasülés, magasságállítással
Elektromos ablakemelõk (vezetõoldalon
szekvenciális)
Fedélzeti számítógép
Jobb oldali tolóajtó üvegezéssel
Két szárnyú, üveges hátsó ajtó,
ablakfûtéssel
Komfort felfüggesztés
Központi zár távirányítóval
Külön álló hátsó ülések kartámasszal
Sebességhatároló 100 km/h
Szervokormány (változó rásegítésû)
Szivargyújtó, 12 V-os csatlakozó
Tachográf
Zárható kesztyûtartó,
felsõ rakodópolc

ESP és kipörgésgátló
Ködfényszóró
Utasoldali légzsák
Dupla automata klímaberendezés
Elektromos és fûthetõ
visszapillantótükrök
Esõérzékelõs ablaktörlõ és
automata fényszóró
Fûthetõ vezetõülés
Programozható kiegészítõ fûtés
(Webasto)
Teleszkópos vezetõülés
Tempomat
Tolatóradar
Bluetooth telefonkihangosító
Rádió-CD, MP3 6 hangszóróval,
kormányról vezérelhetõ
125 literes üzemanyagtartály
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Szállítás/vontatás

Tartozékok
A Peugeot Designközpont által kifejlesztett magas technológiát képviselõ tartozékokat mind különös
gonddal tervezték, hogy azok megfeleljenek az Ön megbízhatósági és kényelmi igényeinek. A következõ oldalon
e termékek széles választékának néhány elemét mutatjuk be Önnek. A teljes tartozékválasztékot megtekintheti
a www.peugeot.hu oldalon a Peugeot Modellek fejezetben, a Tartozékok menüpontot választva, illetve
márkakereskedõi hálózatunk készséggel áll rendelkezésére minden kiegészítõ információval.

Belsõ tartozékok

Biztonság

Hátsó sárfogók

Tetôcsomagtartó

Kerékbilincs
Létra

Alumínium tetôrúd

Vonóhorog

Vonószem rögzítésére alkalmas
vonóhorog

Védôrács a hátsó üveges ajtóra

Rakodást segítô görgôk

Monoblokk vonóhorog

Vonószem rögzítésére alkalmas
vonóhorog

Velúr üléshuzat dupla, illetve szimpla üléshez

Keresztszemes hólánc
Gumiszônyeg, elsô szett

Padlószônyeg, elsô szett

