ÚJ PEUGEOT boxer

Tartós haszongépjármű
a tartós üzleti sikerekhez
Az új Peugeot Boxer-kínálat jóval több,
mint egy egyszerű haszongépjárműcsalád. Az intenzív igénybevétel
megkívánta kiemelkedő megbízhatóság
és tartósság érdekében az új Boxerrel több
mint 4 000 000 tesztkilométert tettünk
meg a legextrémebb körülmények között;
tíz évnyi intenzív igénybevételnek
megfelelő, szám szerint 500 000
ajtónyitást végeztünk rajta; valamint
1000 gázlóátkeléssel ellenőriztük
az autó tömítettségét és
korrózióvédelmét.

Nagy hangsúlyt fektettünk az új Peugeot
Boxer minőségére, legyen szó magáról
a járműről vagy a gyártási folyamatról,
melynek során 1800 alkalommal
végzünk minőségi ellenőrzést.
A kínálatot háromféle magasságban és
négyféle hosszúságban kapható
modellek teszik változatossá.
Nyolcféle raktérméret és változat,
továbbá számos felépítmény garantálja,
hogy Ön biztosan megtalálja azt a Boxert,
amely tökéletesen megfelel igényeinek.

Új, modern és markáns
formaterv
A Boxer formatervét erős és modern
karaktere teszik időszerűvé.
Egy haszonjárműnek praktikusnak és
strapabírónak kell lennie, ugyanakkor
fontos, hogy megjelenésével az üzletet is
építse. A határozottan modern orr-rész
erőt és teljesítményt sugároz,
a motorháztető vonalai markánsak.
Kifejező, macskaszerű megjelenésébe
pedig kiválóan illeszkedik széles hűtőrácsa

és az immáron nappali menetfénnyel
vagy opcionálisan fénydiódával ellátott
első lámpája.
Tekintélyt parancsoló lökhárítója
maximális védelmet nyújt, a strapabíró
polikarbonát ködlámpákat* is ide szerelik
be, az alsó részén elhelyezett fellépők
pedig megkönnyítik a szélvédő tisztán
tartását.
* változattól függően széria vagy opció

Masszív felépítés
és tartósság
Az új Peugeot Boxer 2,2 literes HDi
motorcsaládját átalakított
befecskendező rendszerrel látták el
a még magasabb minőség és
megbízhatóság érdekében.
Az intenzív igénybevétel megkívánta
kiemelkedő megbízhatóság és tartósság
érdekében az új Boxerrel több mint
négymillió kilométert tettünk meg
a legextrémebb körülmények között,
teljes- és részterheléssel, illetve üresen,
a legkülönfélébb útviszonyok között,
rossz burkolaton és hegyvidéken
egyaránt.1500 órát teszteltük az autót
–20 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten
a különféle anyagok, illetve mechanikus,
műanyag és elektromos komponensek
időtállóságának vizsgálatára.

Az új Peugeot Boxer fejlesztésekor a
tartósság növelése és a zajcsökkentés
kulcsfontosságú volt:
•n
 agy szilárdságú, megerősített
kocsiszekrény;
•ú
 jratervezett széljárat a szélvédő és
a motorháztető között;
•ú
 j tolóajtó-mozgató szerkezet és
megerősített hátsó ajtók;
• erősebb fékek;
• áttervezett lengéscsillapító-tartók.
Így garantálja a Peugeot, hogy
az Ön új Boxere még tartósabb,
még hatékonyabb legyen.

könnyed vezetés
A biztonságos és könnyű vezetés
érdekében az új Peugeot Boxer korszerű
felszerelések széles választékát kínálja.
KAPCSOLAT
Hogy menet közben is könnyedén
intézhesse céges ügyeit, az új Peugeot
Boxer Active szintnél szériában
tartalmazza a Bluetooth® kihangosítót
és az USB-csatlakozót. Az 5"-os
érintőképernyő, mely szintén széria az
Active szintnél, egyedülálló a
szegmensben. Opcióként természetesen
navigáció is rendelhető.
TOLATÓKAMERA*
A hátramenet közben végrehajtott precíz
manőverezést a tolatókamera*
távolságjelző vonalakkal teszi még
egyszerűbbé. A harmadik féklámpa mellé
beépített kamera tolatás közben
automatikusan bekapcsol, a képet pedig
az érintőképernyőn jeleníti meg.

ÜLÉSEK
A teleszkópos* vezetőülés esetében
a sofőr súlyához igazítható a rugó
csillapítása, ezáltal biztosítva még
nagyobb kényelmet. A háttámla
dőlésszöge, az ülés magassága állítható.
A középső ülés háttámlája előredönthető,
írófelületként használható.
A középkonzolon iratrögzítő is helyet
kapott.
DIGITÁLIS TACHOGRÁF*
A 4 tonnás vagy nagyobb össztömegű
járműveknél kötelező tartozék,
használatát európai jogszabály teszi
kötelezővé. A digitális tachográfot
sebességszabályozóval látták el.
A menetadatokat memóriakártyán rögzíti,
és beépített nyomtatóval is rendelkezik.

* opció

Hatékonyság nap mint nap
A biztonság, a vezetés és a manőverezés
könnyítése érdekében az új Peugeot
Boxert számos felszereltségi elemmel
láttuk el:
– Az új programozható tempomat és
sebességhatároló Active szintnél
az alapfelszereltség része (a 3.0 l HDi
erőforrás esetén sebességhatároló
nélkül). Segítségével a jármű sebessége
a beprogramozott sebességen tartható
bármilyen domborzati viszonyok között
úgy, hogy a vezetőnek nem kell
a gázpedálra lépnie.
– Az új Boxer szériában tartalmazza
az ESP-t. Az ESP része a
kipörgésgátló, a dombsegéd és
a terhelésfüggő adaptív fékerőszabályozás. A kipörgésgátló a hajtott
kerekek kipörgését figyeli, és a fékre,
illetve a motor fordulatszámára hatva
állítja vissza a tapadást.
Kis sebességnél, különösen csúszós
úton, a kipörgésgátló megkönnyíti
a gyorsítást, emellett egyenletessé teszi
a jármű mozgását, csökkenti a
lefulladás esélyét és kíméli a kuplungot,
ezzel is növelve annak élettartamát.
A dombsegéd akkor kapcsol be, ha a
jármű áll, a motor jár, a vezető lába
a fékpedálon van, és öt százalékosnál
meredekebb emelkedőn előremeneti
vagy hátrameneti sebességfokozatban
van. Ilyenkor a fékrendszer még két
másodpercig megtartja nyomását,
miután a sofőr levette a lábát
a fékpedálról, ezzel is megkönnyítve

az elindulást, megakadályozva, hogy
a jármű visszaguruljon, akár teljes
terhelés mellett is. A terhelésfüggő
adaptív fékerő-szabályozás a terhelés
és tehereloszlás függvényében
szabályozza azt a pontot, ahol az ESP
beavatkozik, így a jármű még
stabilabban követheti az utat kritikus
helyzetekben.
Opcióként rendelhető vezetést
támogató rendszerek:
– Az intelligens menetstabilizáló
rendszer (GRIP CONTROL) az ESP
továbbfejlesztett változata, amely
nehéz terepen vagy csúszós úton
(pl. sárban, homokban, hóban) javítja
a tapadást. A műszerfalon elhelyezett
gombbal aktiválható, ha lecsökken
a tapadás, a kipörgésgátlótól átveszi
a stafétát, a jobban tapadó kerékhez
továbbítja a hajtást, így javítja
a tapadást, és segít megtartani a kívánt
nyomvonalat. 30 km/h feletti
sebességnél automatikusan kikapcsol.
A GRIP CONTROL új funkciója
a lejtmenet-szabályozó, amely segít
a vezetőnek az egyenletes sebesség
megtartásában, amikor 30 km/h-nál
kisebb sebességgel, 8%-nál
meredekebb lejtőn halad – különösen
laza talajon – anélkül, hogy a gáz- vagy
a fékpedált kellene használnia.
Ha a sofőr 30 km/h-nál nagyobb
sebességre gyorsít, automatikusan
kikapcsol.

– Az alacsony keréknyomásra
figyelmeztető rendszer a Combiváltozatokhoz alapfelszereltségként
kínált, a kishaszonjármű-változatokhoz
pedig opcióként rendelhető berendezés.
A műszerfalon vagy a középső
érintőképernyőn megjelenő üzenetben
figyelmezteti a sofőrt, amennyiben
valamelyik gumiabroncs defektet kap
vagy csökken a nyomása.
– Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer:
a középső visszapillantó tükör
fölött elhelyezett kamera folyamatosan
figyeli az utat, és amennyiben a sofőr
irányjelző használata nélkül lép át egy
folytonos vagy szaggatott vonalat,
figyelmeztető lámpa villan fel
a műszerfalon, illetve a sávelhagyás
oldalán hangjelzést is ad. A rendszer
60 km/h sebesség felett lép működésbe.

IGÉnY SzerInt
Hosszúság, magasság alapján az új
Peugeot Boxer 8-féle változatot kínál.
Terhelhetősége 8-tól 17 m3-ig terjed,
hétféle raktérmérettel, ezzel a szegmens
egyik legjobbja.
Az új Peugeot Boxer nagyban segíti
a ki- és berakodást:
•	A kerékdobok közötti szélessége 1,422 m,
maximális szélessége belül 1,870 m.
•	Rakodóküszöbe az egyik legalacsonyabb
a kategóriában: 493–602 mm.
A rakodóperem magassága pneumatikus
felfüggesztéssel* tovább csökkenthető.
•	A hátsó ajtók 96-tól 270°* fokig
nyithatók.
•	Egy vagy két oldalajtóval rendelhető.

Az új Peugeot Boxer össztömeg
tekintetében is az egyik legszélesebb
választékot kínálja:
• 2,8 tonna / 3 tonna / 3,3 tonna /
3,5 tonna / 4 tonna.

A számos változatban és méretben
rendelhető új Peugeot Boxer tökéletesen
alkalmazkodik a vállalkozásából adódó
elvárásokhoz.

* opció

GAZDASÁGOS ÜZEMELTETÉS

A PEUGEOT ÉS A KÖRNYEZET

Az új Peugeot Boxer rendkívül kedvező
fenntartási költségeket garantál:

A Peugeot évek óta sokat tesz
a környezet védelme, és különösen
a károsanyag-kibocsátás csökkentése
érdekében. Napjainkban a világban eladott
autók több mint felének CO2-kibocsátása
kevesebb, mint 140 g. Ez a teljesítmény
olyan megbízható technológiai újításoknak
köszönhető, melyekben a Peugeot élen jár:

– A motorokat olyan vezérműlánccal
szerelik fel, amely nem igényel cserét.
– A szervizintervallum 48 000 kilométer
vagy két év.
– Az új Peugeot Boxer 215/70 R15 méretű
gumival rendelkezik (3,5 tonnáig), mely
hozzájárul az alacsony fenntartási
költségekhez.

MOTOROK

2.2 l HDi 110 LE
A 2,2 literes HDi FAP 110 négyhengeres,
turbófeltöltős, 16 szelepes, dupla
vezérműtengelyes erőforrás 81 kilowatt
teljesítményű, legnagyobb nyomatéka
250 newtonméter (1750 ford./percnél).
Az öntöttvas blokkhoz alumínium
hengerfej csatlakozik, takarékos, mégis
élénken mozgatja az autót, így remek
választás városi használatra.
2.2 l HDi 130 LE és 150 LE
Ezek a motorok 96 kilowatt,
320 newtonméter (1800 ford./percnél),
illetve 110 kilowatt, 350 newtonméter
(1750 ford./percnél) teljesítményt
adnak le. A 110 lóerős változattal
összevetve dugattyúhűtő rendszerük és
motorvezérlésük is egyedi, ezért nemcsak
városban, de országúton és hosszabb
távokon is remek társnak bizonyulnak.

3.0 l HDi 180 LE
A 3,0 literes HDi FAP 180 teljesítménye
130 kilowatt, legnagyobb nyomatéka
400 newtonméter (1400 ford./percnél),
amely kiemelkedő eredmény
kategóriájában. Közös nyomócsöves
befecskendezése 450 és 1800 bár között
változtatja az üzemanyag nyomását a
pillanatnyi igénybevételnek megfelelően.
Ereje tehát a hosszú távokon és nagy
terhelés mellett is bőségesen elegendő.

részecskeszűrővel ellátott dízelmotor
található a kínálat nagy részében;
Stop&Start rendszer; új generációs HDi
motorok.
A HDi technológia
A teljesítmény és a gazdaságosság
ötvözete, a közös nyomócsöves

Sebességváltó

befecskendező 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 mérgező anyagok kibocsátását, és
teljesítménynövelést tesz lehetővé.

Fogyasztás (l/100 km)
városi

országúti

vegyes

CO2 (g/km)

2.2 l HDi 110

BVM6

8,5–11,2

5,8–7,6

6,8–8,9

180–234

2.2 l HDi 130

BVM6

8,5–10,7

5,8–7,6

6,8–8,7

180–229

2.2 l HDi 150

BVM6

9,2–10,7

6,3–7,6

7,4–8,7

195–229

3.0 l HDi 180

BVM6

10,1–11,7

6,7–7,5

8,0–9,0

209–238

 z adatok tájékoztató jellegűek, melyek a 715/2007/ek. számú rendelet mérése alapján kerültek meghatározásra.
A
A fogyasztást befolyásolhatja többek között az autó terheltsége, a vezetési stílus, a domborzati viszonyok stb.

