
BOXER



Peugeot Boxer е автомобил, специално създаден за вашата дейност, предлагащ лесно управление и полезно оборудване.
За да осигури високо ниво на качество и надеждност на двигателите, новият Peugeot Boxer бе подложен на тестове с пробег
4 000 000 км в различни условия за симулация на стареене, представляваща 3 години употреба: с товар, на всякакви видове
пътища, в климатична камера и вода, включително в солена за гарантирана антикорозионна издръжливост.
Двигателите са с напълно обновена система за впръскване.
Mеханизмитe на вратите са специално подсилени. Осъществени са 500 000 теста на затваряне на вратите,
за да се оптимизира тяхната издръжливост. 
Корпусът на Peugeot Boxer е с многобройни подобрения и подсилвания за здравина и намален шум.
Peugeot Boxer е с подобрен звуков комфорт благодарение на нова концепция на тампоните на
амортисьорите, подобряваща стабилността на натоварен автомобил. Така вашият Peugeot Boxer
е по-ефективен и по-продуктивен.
С товарни обеми  от 8 до 17 м3, технически допустима максимална маса
от 2,8 до 4 т , товарен праг от най-ниските (между 493 и 602 мм) и
най-добра вътрешна широчина в сегмента (1,87 и 1,42 м между
подкалниците), отваряне на задните врати от 96 до 270°
Peugeot Boxer е пригоден за вашите
професионални дейности. 

АУДИОСИСТЕМИ
Peugeot Boxer трансформира кабината в истински мобилен 
офис. Аудиосистемите* предлагат функцията свободни 
ръце с Bluetooth и USB вход, както и 5-инчов сензорен 
дисплей, премиерно в сегмента.

КАМЕРА ЗА ЗАДЕН ХОД*
Peugeot Boxer изпълнява по-сигурни и точни маневри, 
осигурени от камера за заден ход, с функция overlays. 
Тя предава картина от задната част на автомобила на 
сензорния дисплей на аудиосистемата и позволява точно 
водене благодарение на линии с различни цветове. 
Дисплеят се включва автоматично при отваряне на 
задните врати и при превключване на задна скорост.

BOXER: КАЧЕСТВЕН И ИКОНОМИЧЕН АВТОМОБИЛ 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

ЛЕСНО И СИГУРНО УПРАВЛЕНИЕ...

МОДЕРЕН СТИЛ, ИЗЛЪЧВАЩ ЗДРАВИНА
С модерния си стил Peugeot Boxer решително се вписва в новото време. Той излъчва 
здравина благодарение на внушителната броня, създадена за максимална защита. 
Позицията на фаровете с дневни светлини ( лампови или LED*) придава на предницата 
съвременен вид. В двете кръгли ниши в долната част са монтирани  фаровете за мъгла*.

В допълнение светлинната идентификация 
и на задните фарове подчертава 
актуалността на Peugeot Boxer.
* Опция.

- Програмируемият регулатор и ограничител на скоростта* позволява да се 
поддържа или ограничава скоростта на автомобила при всякакъв релеф.

 - Серийната система ESP и функцията Hill Descent Control*, свързана с 
опцията Интелигентен контрол на сцеплението, позволяват на водача 
да поддържа постоянна скорост под 30 км/ч и контрол над автомобила 
по кален път или път, настлан с чакъл, с наклон над 8%, без въздействие 
от негова страна върху педала на газта или спирачките. Функцията се 
дезактивира автоматично при ускорение от страна на водача над 30 км/ч.

 - Включената в ESP функция Load Adaptative Control** приспособява 
действието на ESP в зависимост от товара и неговото разпределение. Тя 
позволява на автомобила да запази траекторията си в критични ситуации.

- Функцията Hill Assist*** като част от ESP се задейства, когато автомобилът 
е спрял, при работещ  двигател и при наклон  повече от 5%, при движение 
напред или движение назад при спускане. При тези условия натискът върху 
спирачките се задържа за около 2 секунди, след като водачът е освободил 
педала на спирачките, за осигуряване на комфортно и лесно потегляне по 
наклон, без движение назад на автомобила, независимо от натоварването 
на автомобила.

- Функцията DSG**** установяване на налягането в гумите, осигурена от 
датчик на всяко колело, уведомява водача в случай на загуба на налягане или 
спукване на гума чрез съобщение на таблото или на централния дисплей.

- Системата за предупреждение при неволно преминаване на маркировъчната 
линия на пътя – AFIL, следи постоянно пътя чрез камера, намираща се над 
вътрешното огледало (серийно при версиите 4 т, опция – при останалите).
* Контрол на скоростта при спускане.
** Контрол в зависимост  от натоварването.
*** Помощ при потегляне по наклон.
**** Серийно (норма ECE R64) при пътническите версии.

... И ЕФИКАСНО ОБОРУДВАНЕ

СЕДАЛКИ
За максимален комфорт седалката на водача, пружинираща според теглото*, 
позволява да се променя височината в зависимост от теглото на водача, до 130 кг. 
Удобството се допълва от масичка за писане, вградена в сгъващата се облегалка 
на централното място.

ЕЛЕКТРОНЕН ХРОНОТАХОГРАФ
Съгласно законодателство автомобилите с 4,0 тона технически допустима 
максимална маса са серийно оборудвани с хронотахограф и ограничител 
на скоростта до 90 км/ч., а минибусите с над 9 места – с  хронотахограф и  
ограничител до 100 км/ч.

* Опция.



Двигател Скоростна
кутия

Разходи  л/100 км Емисии
CO2 (г/км)*

Градски  цикъл* Извънградски цикъл* Смесен цикъл*

2,2 BlueHDi 120 к.с. S&S МСК6 от 6,2 до 6,7 от 5,9 до 6,3 от 5,9 до 6,8 от 155 до 170

2,2 BlueHDi 140 к.с. S&S МСК6 от 6,2 до 6,7 от 5,9 до 6,3 от 5,8 до 6,8 от 154 до 185

2,2 BlueHDi 165 к.с. S&S МСК6 от 6,2 до 6,7 от 5,9 до 6,3 от 5,9 до 6,8 от 154 до 188

ОПТИМИЗИРАНИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ
Да сте в безопасност във вашия автомобил, е минималното, което може 
да очаквате. Ето защо Peugeot Boxer включва набор от оборудвания, 
предпазващи вас и вашите пътници.
За да запази оптимално равновесие в трудните ситуации, Peugeot Boxer 
разполага със следното оборудване за безопасност:

• Система против блокиране на колелата (ABS)

• Помощ при внезапно спиране (AFU)

• Система против приплъзване на колелата (ASR)

• Електронен разпределител на спирачното усилие

• ESP като серийно оборудване
 (Electronic Stability Control / Динамичен контрол на стабилността)

Спирачна система
Напълно обновена и усъвършенствана, спирачната система 
подобрява звуковия комфорт и ефективността. Оборудван серийно 
с четири дискови спирачки, Peugeot Boxer разполага с ефикасна и 
издръжлива спирачна система.

Фарове за мъгла
За да подобри вашата видимост, Peugeot Boxer предлага серийно 
или като опция фарове за мъгла от поликарбонат, вградени в 
долната част на бронята.

Въздушни възглавници
За да защити пътниците, Peugeot Boxer е оборудван с:
• 1 въздушна възглавница за водача серийно и 1 въздушна 

възглавница за пътника до водача серийно или като опция;
• 2 странични въздушни възглавници и 2 възглавници тип
 завеси като опция.

Индикатор за непоставен предпазен колан на водача
Седалката на водача е оборудвана с контролен контактор за 
непоставен колан. 

Осигуряване при подаване на гориво
В случай на удар автоматично се спира подаването на гориво,
за да се намалят рисковете от пожар.

Сервоусилвател на волана с променливо усилие
Peugeot Boxer предлага сервоусилвател с променливо усилие, 
който адаптира сервоусилването в зависимост от скоростта на 
автомобила.

Индикатор за отворена врата
Тази система позволява да се открие отворена врата, дори и в 
товарното отделение, и сигнализира със светлинен индикатор
на таблото и на сензорния дисплей. 

Тъй като всеки професионалист е взискателен, Peugeot се грижи за вас с конкурентни текущи разходи на автомобила:
- Интервалът на обслужване на двигателите е 50 000 км или две години.
- Разходите за смяна на гумите са сред най-ниските на пазара поради стандартния им размер (215/70 и 215/75).

БЕЗОПАСНОСТ

PEUGEOT И ОКОЛНАТА СРЕДА
Опазването на околната среда е част от най-големите предизвикателства, които стоят пред нас. Марката Peugeot иновира, за да намали разхода 
на своите автомобили и отделянето на вредни емисии.

FAP

Технологията на Филтъра за твърди частици (FAP), която оборудва 
всички двигатели на новия Peugeot Boxer, намалява отделяните 
твърди частици до пренебрежимо малки количества, като запазва 
ефективността на двигателите.

Blue HDI ТЕХНОЛОГИЯТА

За PEUGEOT Boxer се предлагат нови технологии като двигателите 
Euro 6* BlueHDi. Технологията BlueHDi съчетава по изключителен 
начин селективната каталитична редукция (SCR) и филтъра за 
твърди частици (FAP) с добавка и по този начин дава възможност 
за намаляване на NOx (азотни окиси) до 90%, за оптимизиране 
на емисиите на CO2 и на разхода на гориво.

* Euro 6 е европейска норма за вредни емисии.

* Стойности, в зависимост от версията.                       МСК6 = 6-степенна механична скоростна кутия



МАТ

ЦВЕТОВЕ

Алуминиеви джанти 16"
за версиите 435 и 440

Алуминиеви джанти 15"
за версиите 330, 333 и 335

Тасове 16"
за версиите 435 и 440

Тасове 15"
за версиите 330, 333 и 335

ТАСОВЕ И
ДЖАНТИ

Peugeot Boxer се предлага с 3 вида тапицерии:

- Текстил «Darko / Twill черен – червен»,
 функционален и здрав, серийно или
 не се предлага според версията.

- Винил «Pierce / Vesuve сив», опция
 или не се предлага според версията.

- Велур «Achille / Fillo кафяв – черен»,
 опция или не се предлага според версията.

ТАПИЦЕРИИ

Бял Blanc Banquise Син Bleu Imperial

Червен Rouge Tiziano

Син Bleu Line

МЕТАЛИК (опция)

Син Bleu Lago Azzuro Сив Gris Aluminium

Бежов Golden White Червен Rouge Profond

Сив Gris Graphite

Текстил «Darko / Twill черен – червен»

Винил «Pierce / Vesuve сив»

Велур «Achille / Fillo кафяв – черен»



ГАМА ЗА ВСЯКА ДЕЙНОСТ

ВАШИЯТ BOXER – ПО ВАША МЯРКА ФУРГОНИ

Peugeot Boxer предлага 7 силуета, за да отговори на потребностите на всеки бизнес: 
• Неостъклени, остъклени или полуостъклени фургони и бордови с единична или двойна кабина за превоз на стоки.
• Шаси кабини с единична или двойна кабина, бази за различни трансформации.
• Combi и Minibus за транспорт на пътници с конфигурации 5, 9, 14 и 17 места* според избрания модел.
* За автомобил, превозващ повече от 9 пътници, се изисква специализирано свидетелство за управление.

За да конфигурирате своя Peugeot Boxer, може да съчетаете три височини (2,254 м – 2,522 м – 2,760 м) с 
четири дължини (4,963 м – 5,413 м – 5,998 м – 6,363 м).

L4H2 L4H3 L3H2 L2H1 L2H2L3H3 L1H1

Фургони  Обем (м3) 

L1H1 8,0

L2H1 10,0

L2H2 11,5

L3H2 13,0

L3H3 15,0

L4H2 15,0

L4H3 17,0

Combi и
Minibus  

Места

L1H1 от 5 до 9

L2H2 от 5 до 9

L3H2 14

L4H2 17

COMBI / MINIBUS: ПРЕВОЗ НА ХОРА
Peugeot Boxer Combi предлага комфорт, характерен за лек автомобил: 
простор, множество места за багаж, елегантно тапицирани пана на вратите 
и стените, багажник... Peugeot Boxer може да настани до 9 човека във 
версията Combi и от 14 до 17 във версията Minibus.

ТРАНСФОРМАЦИИ
НА БАЗА ФУРГОНИ

L1H1 L2H1* L2H2 L3H2 L3H3* L4H2 L4H3*

Обем (м3) 8,0 10,0 11,5 13,0 15,0 15,0 17,0

ОБЕМИ ПОЛЕЗЕН ТОВАР (кг)

РАЗМЕРИ

Външни размери (мм) Врати (мм) Вътрешни размери (мм)

Странични плъзгащи се Задни 

Дължина Височина Дължина Височина Дължина Височина Дължина Височина

L1H1 4963 2254 1075 1485 1562 1520 2670 1662

L2H1* 5413 2254 1250 1485 1562 1520 3120 1662

L2H2 5413 2522 1250 1755 1562 1790 3120 1932

L3H2 5998 2522 1250 1755 1562 1790 3705 1932

L3H3* 5998 2760 1250 1755 1562 2030 3705 2172

L4H2 6363 2522 1250 1755 1562 1790 4070 1932

L4H3* 6363 2760 1250 1755 1562 2030 4070 2172
Обща ширина

(без огледалата)
(мм):
2050

Височина на
товарния праг

(мм):
493 до 602

Максимална вътрешна 
ширина (мм): 1870

Ширина между 
подкалниците (мм): 1422

Гама 300 2,2 BlueHDi 
120 к.с. S&S

2,2 BlueHDi 
140 к.с. S&S

2,2 BlueHDi 
165 к.с. S&S

L1H1

280 925 – –

330 1125 1110 –

L2H1

333 1385 1370 –

L2H2

333 1360 1345 1340

335 1560 1545 1540

L3H2

335 1510 1495 1490

L3H3

335 1485 1470 1465

Гама 400 2,2 BlueHDi 
140 к.с. S&S

2,2 BlueHDi 
165 к.с. S&S

L3H3

435 1470 1465

L4H2

435 1450 1445

440 1870 1865

L4H3

435 1380 1375

440 1840 1835



БОРДОВИ ЕДИНИЧНА / ДВОЙНА КАБИНА

ШАСИ ЕДИНИЧНА / ДВОЙНА КАБИНА

ПОЛУОСТЪКЛЕН ТОВАРО-ПЪТНИЧЕСКИ ФУРГОН

База Вътрешни (платформа) Външни (общи)

Дължина (мм) Дължина (мм)

L3 3833 6328

L4 4260 6693

Външни размери

Обща дължина (мм) Макс. полезна дължина (мм)

L3 5843 7383

L4 6206 7383

Полезни дължини на  височина 0,40 м от пода

L2H2 2,07 м

L3H2 2,66 м

Полезни дължини на  височина 1,00 м от пода

L2H2 1,92 м

L3H2 2,50 м

Външни размери

Обща дължина (мм) Макс. полезна дължина (мм)

L3 5843 7383

L4 6206 7383

База Вътрешни (платформа) Външни (общи)

Дължина (мм) Дължина (мм)

L3 2950 6228

L4 3400 6678

РАЗМЕРИ

РАЗМЕРИ (преди трансформация)

РАЗМЕРИПОЛЕЗЕН ТОВАР (кг)

ПОЛЕЗЕН ТОВАР (кг)

ОБЕМ (м3)

Гама 300 2,2 BlueHDi 
140 к.с. S&S

2,2 BlueHDi 
165 к.с. S&S

L3

335 1560 1560

L4

435 1485 1485

Гама 300 2,2 BlueHDi 
140 к.с. S&S

2,2 BlueHDi 
165 к.с. S&S

L3

335 1805 1805

Гама 400

L4

435 1695 1695

Гама 300 2,2 BlueHDi 
140 к.с. S&S

2,2 BlueHDi 
165 к.с. S&S

L3

335 1590 1590

Гама 400

L4

435 1530 1530

Бордови единична кабина

Шаси единична кабина

Бордови двойна кабина

Шаси двойна кабина

Височина (мм) 2254

Външна ширина (без огледалата) (мм) 2100

Вътрешна ширина на платформата (мм) 2034

Височина на бордовата надстройка (мм) 400

Обща ширина (без огледалата) (мм) 2050

Максимална полезна ширина (увеличена следа) (мм) 2350

Максимална полезна височина (мм) 3500

Гама 300 2,2 BlueHDi 
140 к.с. S&S

2,2 BlueHDi 
165 к.с. S&S

L3

335 1405 1405

L4

435 1330 1330

Бордови единична кабина

Шаси единична кабина

Бордови двойна кабина

Шаси двойна кабина

Полуостъкленият товаро-пътнически 
фургон позволява комфортен превоз на 
работни екипи до 6 души и полезен обем 
за превоз на товари до 11,5 куб. м. 

Включително теглото на трансформацията

L2H2 L3H2

Обем (м3) 9,0 11,5

1. Автомобил, оборудван със стоманен багажник GALERIE, 
две противоплъзгащи платна за багаж, спомагателна 
ролка за товарене на багаж и спойлер-въздухобран. 
Може да се добави и товарна стълба. 

2. Калобрани 

3. Теглич с накрайник ISO 

4. Гумени стелки 

5. Комплект за вътрешна облицовка на стени от 
полипропилен 

6. Камера за паркиране на заден ход

АКСЕСОАРИ

1

2

6543
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