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НОВИЯТ PEUGEOT PARTNER
МЕЖДУНАРОДЕН ВАН НА ГОДИНАТА (1) 2019
PEUGEOT PARTNER се отличава с изключителния PEUGEOT i-Cockpit®, за първи път в сегмента на лекотоварните автомобили, благодарение

Ние в PEUGEOT винаги сме следвали традицията на качество в производството и иновативност. Днес повече от всякога Марката влива цялата

на който автомобилът предлага уникално удоволствие от шофирането и комфорт. Две големи иновации са отличени от специалното жури:

си енергия в елегантния дизайн на автомобилите си, който осигурява усещане за управление чрез всички сетива на водача. Ергономичност,

индикаторът за претоварване*, целящ безопасно товарене, и системата Surround Rear Vision (Пространствен заден изглед), която осигурява

материали, свързаност, ние сме изработили грижливо всеки един детайл, за да ви предложим едно още по-интуитивно шофиране.

перфектна видимост в мъртвата зона зад и около автомобила.

Новият PEUGEOT PARTNER усилва нашата амбиция да овладяваме невъзможното.

(1)
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Наградата International Van Of The Year (Международен ван на годината) съществува от 1992 г. Журито, което я присъжда,
се състои от 25 журналисти и издатели на независими списания, специализирани в лекотоварните автомобили.

* От второто тримесечие на 2019 г.
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ГОТОВ ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПОКОРЕТЕ ВИСОЧИНИТЕ

Версията GRIP на новия PEUGEOT PARTNER е напълно адаптирана

В допълнение към здравината тази версия се откроява по-специално с

към трудни за достъп работни площадки и удобна за онези, които

повишения пътен просвет, големи колела с гуми Mud & Snow,

транспортират тежки или дълги товари, както и работни екипи от

защитна кора под двигателя и Advanced Grip control (1).

трима души.
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(1)

Функцията Grip Control с Hill Assit Descent Control оптимизира управлението на автомобила
при слизане по стръмни склонове.
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ЗА ОТДА ДЕНИТЕ НА ПЪТЯ

ПОГЛЕДНЕТЕ ОТ ДРУГ ЪГЪЛ

Версията ASPHALT е създадена за онези, които шофират на дълги разстояния

Благодарение своята ергономичност премиерният за лекотоварния сегмент PEUGEOT i-COCKPIT® с компактен волан, дисплей на нивото

и прекарват множество работни часове в автомобила,

на очите и голям 8-инчов капацитивен сензорен екран създава ново усещане за интуитивност и истински комфорт при шофиране.

и за онези, чиито приоритети са комфортът и безопасността.

Версията ASPHALT предлага Surround Rear Vision (Пространствен заден изглед), иновативна функция, която позволява
да се ограничи мъртвата зона и да се даде перфектна видимост на водача на автомобил с неостъклени задни врати.
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НОВ НАЧИН НА РАБОТА
Възползвайте се от уникалния за сегмента на лекотоварните автомобили комфорт
на борда на новия PEUGEOT PARTNER, който се превръща в удобен офис.
Специалната седалка Multiﬂex(1) позволява да превозвате работни екипи
до трима души или да организирате работно място с помощта на масичка
за писане, интегрирана в гърба на облегалката на средното място.
Множество места за съхранение на дребни вещи създават условия
за интелигентна организация на вашето ежедневие на борда.

(1)

Опция в зависимост от версията.
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ТОВАРЕТЕ ИНФОРМИРАНО
Щедър по отношение на полезен товар и обем,
новият PEUGEOT PARTNER предлага уникален за
сегмента индикатор за претоварване(1): иновативна
технология измерва автоматично масата на товара.
При спрял автомобил предлага индикация на уреда в
товарния отсек, а при потегляне – на бордното табло.
Тази функция гарантира сигурност, като предотвратява
претоварване и влошаване на качеството на пътното
поведение и произтичащите от това рискове (спукана
гума, преждевременно износване на автомобила или
повишен разход на гориво).
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(1)

Оборудването ще се предлага като опция в зависимост от версията от втората половина на 2019 г.

УНИКАЛНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Новият PEUGEOT PARTNER предлага товаро-пътническа версия с увеличена по дължина кабина, която е разработена върху версията Long и

Към тази модулност се добавя и функцията на прибиращата се в пода седалка на

позволява да превозвате до 5 души на борда, без да губите възможността за товарене в товарния отсек. Седалката на втория ред е заимствана

пътника до водача, която освобождава място за товарене на дълги до 3,44 м товари.

от новия пътнически PEUGEOT RIFTER, като осигурява уникални за сегмента комфорт и място за коленете. Също така тази седалка осигурява

Полезният обем на товаро-пътническата версия на новия PEUGEOT PARTNER може

уникалната възможност да бъде сгъната към гърбовете на седалките на първия ред в полза на обема на товарния отсек.

да бъде променян от 1,8 м3 до 4,0 м3 в зависимост от конфигурацията.
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ВИНАГИ СВЪРЗАНИ

ОВЛА ДЕЙТЕ ПЪТНАТА ОБСТАНОВКА

Използвайки функцията Mirror Screen* на новия PEUGEOT PARTNER, получавате достъп до съвместими приложения за

Вече няма нужда да избирате между защитата на вашите товари и видимостта! Иновативната система Surround Rear Vision (Пространствен

смартфон на 8-инчовия цветен сензорен екран , разположен централно в бордното табло на удобно за манипулиране

заден изглед)(1) представлява ценен помощник при шофиране и маневриране. Новият PEUGEOT PARTNER е оборудван с 2 камери: едната е

разстояние и ориентиран към водача. Системата е допълнена с два входа USB, Jack и Bluetooth. Вече нямате нужда от

вградена в основата на огледалото за обратно виждане от страната на пътника, а другата ― над двете задни неостъклени врати. Те осигуряват:

кабели, тъй като индукционното зареждане с лекота осигурява захранването на смартфона ви.

видимост от страната на пътника, която намалява мъртвата зона; видимост в далечина зад автомобила; видимост в близост зад автомобила,

(1)

(1)

която улеснява маневрирането. Образите се визуализират на екран, разположен на мястото на вътрешното огледало за обратно виждане,
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*Само сертифицирани приложения на Android Auto, Apple CarPlay™ и MirrorLink® ще работят, когато автомобилът е спрял или е в движение, в зависимост от случая.
Някои от функциите на въпросните приложения няма да бъдат активни при движещ се автомобил. Някои видове съдържание, които вероятно са безплатни на вашия
смартфон, изискват платен абонамент за еквивалентно сертифицирано платено приложение Android Auto, Apple CarPlayTM или MirrorLink®. Функцията Mirror Screen
работи чрез Android Auto (за телефони с операционна система Android), Apple CarPlay™ (за телефони с операционна система iOS) или дори технологията MirrorLink®
(за телефони с Android, съвместими с MirrorLink®), при условие че имате сключен абонаментен план за телефон, включващ интернет достъп, с мобилния си оператор.
(1)

В зависимост от версията.

и осигуряват периферна видимост и увеличена сигурност за водача на новия PEUGEOT PARTNER с неостъклени врати.

(1)

Опция в зависимост от версията.
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ПЪТУВАЙТЕ В СИГУРНОСТ

УНИКАЛНА МАНЕВРЕНОСТ

Със системите в помощ на водача на PEUGEOT новият PARTNER улеснява шофирането и предлага по-голям комфорт и безопасност:

Новият PEUGEOT PARTNER е конструиран върху модулната платформа EMP2, както всички най-нови модели на Марката.

безключов достъп и потегляне, електрическа паркинг спирачка, Grip Control* и Hill Assist Descent Control (Асистент за слизане по наклон).

Тя позволява постигането на скъсен преден и заден надвес и малък диаметър на завой за по-лесни маневри:

Многофункционалната камера, монтирана в предното стъкло, осигурява работата на адаптивния автопилот , Active Safety Break
(1)

диаметърът на завой между тротоарите е само 10,82 м при версията Standard и 11,43 м при версията Long.

и системите за предупреждение при неволно пресичане на осевата линия(1), разпознаване на пътните знаци и предписания за

Полезният товар от 650 до 1000 кг, в зависимост от версията, е на най-добро за сегмента ниво

ограниченията в скоростта , както и смяната на къси/дълги светлини .

както за Standard, така и за Long.

(1)
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(1)

(1)

* Многофункционална и гъвкава, системата ви позволява да контролирате шофирането си, като изберете един от следните режими
според условията на сцепление: стандартен, сняг, кал, пясък, ESP деактивиран.
(1)

Опция в зависимост от версията.
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BlueHDi 100 к.с. BVM5
Разход на гориво при градски цикъл (л/100 км): 4,4 ― 4,8
CO2 емисии при градски цикъл (г/км): 120 ― 125
Разход на гориво при извънградски цикъл (л/100 км): 3,7 ― 4,4
CO2 емисии при извънградски цикъл (г/км): 103 ― 116
Разход на гориво при комбиниран цикъл (л/100 км): 4,0 ― 4,5
CO2 емисии при комбиниран цикъл (г/км): 109 ― 119

PureTech 110 к.с. Start & Stop BVM6
Разход на гориво при градски цикъл (л/100 км): 6,1 ― 7,0
CO2 емисии при градски цикъл (г/км): 139 ― 160
Разход на гориво при извънградски цикъл (л/100 км): 4,9 ― 5,2
CO2 емисии при извънградски цикъл (г/км): 111 ― 119
Разход на гориво при комбиниран цикъл (л/100 км): 5,4 ― 5,9
CO2 емисии при комбиниран цикъл (г/км): 122 ― 134

Стойностите за разход на гориво и CO2 емисии, посочени тук,
съответстват на теста NEDC (Регламент (ЕО) № 715/2007 и
Регламент (ЕО) № 692/2008 в съответно приложимите версии),
като това позволява сравнение с други автомобили.

ЕФИКАСНИ ДВИГАТЕЛИ

ВИНАГИ НА ПРАВИЛНАТА ПРЕДАВКА

Работата по оптимизиране на архитектурата на автомобила и неговата маса е основен фактор за намаляване разходите на гориво и

Дизеловите двигатели предлагат 3 мощности: BlueHDi 130 к.с. S&S с 6-степенна механична скоростна кутия или с 8-степенна скоростна кутия EAT8*,

снижаване на емисиите CO2. Ефикасността на двигателите е на най-добро ниво и отговаря на действащите норми Euro 6d-TEMP.

BlueHDi 100 к.с. и BlueHDi 100 к.с. S&S с 5-степенна механична скоростна кутия и BlueHDi 75 к.с. с 5-степенна механична скоростна кутия.

Бензиновият двигател 1,2 PureTech е с две предложения: PureTech 130 к.с. S&S с 8-степенна скоростна кутия EAT8* и PureTech 110 к.с.

Всички дизелови двигатели са оборудвани с филтър за намаляване на твърдите частици (FAP) и с технология за селективна каталитична редукция (RCS),

S&S с 6-степенна механична скоростна кутия. Двигателите PureTech разполагат с филтър за намаляване на твърдите частици.

която позволява намаляване на вредните емисии още с потеглянето на автомобила.
* EAT8 : Efficient Automatic Transmission 8 Speed ― Новата 8-степенна автоматична скоростна кутия е налична само с двигателя BlueHDi 130 S&S EAT8.
Разход на гориво при градски цикъл (л/100 км): 4,5 ― 4,7 / CO2 емисии при градски цикъл (г/км): 119 ― 123
Разход на гориво при извънградски цикъл (л/100 км): 4,1 ― 4,4 / CO2 емисии при извънградски цикъл (г/км): 109 ― 112
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Разход на гориво при комбиниран цикъл (л/100 км): 4,3 ― 4,6 / CO2 емисии при комбиниран цикъл (г/км): 113 ― 120
* EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 Speed. Бензиновият двигател с новата 8-степенна автоматична скоростна кутия ще се предлага по-късно през 2019 г.
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675 min / 759 max без преграда
641 min / 675 max с преграда

(1) Standard
(2) Long
(3) Без пакет повишена проходимост
(4) С пакет повишена проходимост
(5) Без / с 1 / с 2 странични плъзгащи се врати

ОРАЗМЕРЕН ЗА РАБОТА
За да отговори на основните потребности на работещите с
него, новият PEUGEOT PARTNER с дължина от 4,40 м при
версиите STANDARD гарантира полезна дължина на пода
от 1,81 м, която може да бъде оптимизирана до 3,09 м
с помощта на специалната седалка Multiﬂex.
Версията STANDARD предлага полезен обем от 3,30 м3
до 3,80 м3 и позволява да натоварите 2 европалета.
Версията LONG с дължина от 4,75 м (+35 cm),

Със седалка Multiﬂex
STANDARD

Дълбока кабина Crew Cab

предлага полезна дължина на пода от 2,16 м
до 3,44 м и полезен обем от 3,90 м3 до 4,40 м3

Със седалка на ред 2

при специалната седалка Multiﬂex.
Полезният товар варира от 650 кг до 1000 кг(1).

(1)

В зависимост от версията.

Със сгънати седалка на ред 2
и седалка до водача и

LONG
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Със сгъната седалка на ред 2

отвор за дълги багажи
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С ГРИЖА КЪМ ДЕТАЙЛА

АКСЕСОАРИ PEUGEOT

1

С аксесоарите PEUGEOT вие допълвате вашия нов

Направете своя избор сред 8 цвята и 5 модела

PEUGEOT PARTNER съобразно специфичните за

джанти и тасове*, за да персонализирате своя

вашата дейност нужди и допринасяте за имиджа

нов PEUGEOT PARTNER.
Текстилна тапицерия Curitiba

на вашето предприятие.

1. Алуминиев багажник за версия STANDARD
2

2. Напречни рейки
3. Светлоотразителни сигнализационни ленти
Бял Blanc Banquise

Сив Gris Artense

Сив Gris Platinium

Черен Noir Onyx

4. Подова настилка и облицовка за стените от
дърво
5. Подова настилка и облицовка за стените от
полипропилен
6. Каучукови стелки

Червен Rouge Ardent

Сив Silky Grey

Син Bleu Nuit

Кафяв Cuprite

3

4

6

Стоманени джанти 15"
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Тасове MILFORD 15"

Стоманени джанти 16"

Тасове RAKIURA 16"

Алуминиеви джанти
TARANAKI 16"

*Стандартно оборудване, опция или не се предлага, според версията.
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