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В продължение на 210 години PEUGEOT развива френската производствена традиция за качество и иновативност. Днес PEUGEOT

04 На дълъг път

16 Място на водача

използва цялата си енергия в концепцията за превозни средства с отличителен дизайн, които осигуряват пълноценно изживяване
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при шофиране като ангажират емоциите на всички сетива. Ергономичност, висококачествени материали, свързаност ― работихме

08 Елегантност и здравина

34 Двигатели

върху всеки детайл, за да ви предложим по-интуитивно шофиране. Повече от всичко искаме да ви дадем свободата да избирате,
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40 Персонализация

защото хората никога няма да престанат да бъдат в основата на нашия подход.

14 Автономия

44 Трансформации
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Н А Д Ъ Л Ъ Г П ЪТ

Е Л Е ГА Н Т Н О С Т

PEUGEOT Expert е създаден за онези, които прекарват множество работни часове зад волана и чиито основни приоритети включват

Със своята елегантност пакетът Външен вид* и светлинната LED идентификация

комфорта и безопасността. Многобройните системи в помощ на водача ще позволят да изминете километри с увереност.

придават допълнителен престиж на вашия бизнес.

Напористият дизайн и вертикалната решетка говорят за здравина и издръжливост без компромис.
PEUGEOT Expert предлага огромно и функционално вътрешно пространство.
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* Oпция - предни и задни брони, основи на огледалата, ръкохватки на вратите и странични лайстни
в цвета на каросерията, дневни LED светлини, фарове за мъгла и хромирана решетка.
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ГРА ДСК А МОБИЛНОСТ

В Е Р С И Я ТА C O M P A C T

Размерът на PEUGEOT Expert и PEUGEOT e-Expert е адаптиран към ограничените възможности за паркиране

Със своите 4,60 м версия Compact позволява изключително лесно придвижване в градска среда. Габаритите ѝ са напълно пригодени

в съвременния град, като улеснява достъпа до покритите паркинги благодарение на височината си до 1,90 м*.

към градския трафик. Вие може да разчитате и на силата му, защото PEUGEOT Expert Compact предлага до 1400 кг полезен товар,

А електрическата версия е идеалното решение за тези, които ежедневно шофират и паркират в централните

5,1 м3 полезен обем* и 3,32 м полезна дължина. За да подобрите видимостта си, може да се възползвате от опцията камера за заден

градски зони.

ход Visiopark 1. А ако се възползвате от опцията за безконтактен достъп, ще бъде достатъчно да направите едно движение с крак под
задната броня, за да отключите вашия PEUGEOT Expert, и плъзгащата се врата от страната, от която се намирате, се отваря сама.
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* ≤ 1,90 м за всички версии със стандартен полезен товар, с изключение на версията Expert Long.

* С опцията седалка Moduwork
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Е Л Е ГА Н Т Н О С Т И З Д Р А В И Н А

ТРУДНИ ТЕРЕНИ

Самоувереният дизайн на PEUGEOT Expert излъчва елегантност и здравина.

PEUGEOT Expert може да бъде напълно адаптиран към трудните условия на работните

Щедрото и функционално вътрешно пространство за транспортиране на

площадки. За да осигури безпроблемен достъп, Expert може да бъде оборудван с Пакет

3 души отпред* и на тежки и дълги товари ще бъде високо оценено

Повишена проходимост с подкартерна защита, повишен пътен просвет (+25 мм) и

от професионалистите.

Grip Control*
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* Система за контрол на сцеплението

* С опцията седалка Moduwork
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С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДУХ

АМБИЦИОЗЕН ХАРАКТЕР

100% ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

С модерен силует и изчистени линии, новият 100% електрически PEUGEOT e-Expert разкрива силно изразената

Отворът за електрическо зареждане се намира отпред от страната на водача за

си индивидуалност като лекотоварен автомобил, създаден за ежедневна употреба. Изразителната му радиаторна

лесно зареждане. В задната част на автомобила ще откриете двухромния* Лъв в

решетка е декорирана с двухромното* лого на Лъва, което отличава всички електрически модели на Марката.

отличителните за електрическите версии сини и зелени тонове, както и специфичния

PEUGEOT e-Expert се предлага в три дължини и няколко версии, за да задоволи и най-разнообразните нужди

монограм "e-Expert".

на професионалистите.
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* С пакет Външен вид
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А В ТО Н О М И Я

У С Л У Г И , К О И ТО У Л Е С Н Я В АТ В А Ш Е ТО Е Ж Е Д Н Е В И Е

Новият компактен електрически PEUGEOT e-Expert е оборудван с високоволтова батерия с капацитет от 50 kWh и автономия
от 230 км според протокола WLTP* или от 75 kWh и автономия от 330 км според протокола WLTP**, като същевременно
запазва пространството на борда и обема на товарния отсек. Батерията има гаранция от 8 години, или 160 000 км за 70%
от своя заряден капацитет. Зареждането може да бъде осъществено както у дома, така и на работа. Батерията позволява
използването на обществени зарядни станции за постигане на 80% заряд за 30 минути.

Благодарение на услугите, предоставени чрез приложението MYPEUGEOT*, можете да се насладите
на повече самостоятелност от всякога, когато става дума за управление на електрически автомобил.
Управлявайте и планирайте зареждането от разстояние, погрижете се за температурния комфорт
в купето, като предварително го затоплите или охладите.
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* Батерия 50 kWh : предлага се за версиите Compact, Standard и Long.
** Батерия 75 kWh : предлага се за версиите Standard и Long.
Стойностите на автономията и разходът на електричество съответстват на процедурата на изпитания по стандарта WLTP (Световна хармонизирана процедура за изпитване на
леки превозни средства), която се прилага за хомологация на автомобили съгласно системата за одобряване на типа на Европейския съюз от 1 септември 2018 г. Те могат да
варират в зависимост от реалните условия на експлоатация като: скорост, температурен комфорт на борда, стил на шофиране, транспортиран товар и външна температура.
Времето за зареждане зависи съшо така от мощността на бордното зарядно устройство и типа кабел за зареждане.

* Безплатна услуга
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КОМФОРТНО ШОФИРАНЕ
На борда PEUGEOT Expert и PEUGEOT e-Expert
залагат на комфортното шофиране.
Инструменталният панел на PEUGEOT e-Expert
със своя 3,5-инчов дисплей с цветна матрица
предоставя на водача основните данни за
шофирането като заряд на батерията и режим на
шофиране (Charge/Eco/Power*) в реално време.
Чрез големия капацитивен сензорен екран е
осигурен достъп до всички данни за електрическото шофиране чрез компютърна анимация,
показваща работата на задвижващия агрегат.
Бутонът "e-Toggle" позволява мигновен достъп
до управлението на електрическата автоматична
трансмисия. Възможен е избор на един от три
режима на шофиране: ECO, NORMAL и POWER**.
Електрическата спирачка е много лесна за
употреба, работи автоматично и се предлага
като стандартно оборудване.

* CHARGE: Регенериране/частично възстановяване на заряда на батерията
– ECO: Оптимизиране на енергията – POWER: Максимална мощност
** ECO: оптимизация на автономията – NORMAL: оптимален комфорт – POWER:
Оптимизация на характеристиките при транспорт на тежки товари

Интериор e-Expert
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ЗА СВЪРЗ АНО И ИНТУИТИВНО ШОФИРАНЕ
В ПЪЛНА БЕЗОПАСНОСТ
Може да улесните пътуването си, използвайки новото поколение 3D навигация
с гласово разпознаване. С функцията Mirror Screen* свързвате вашия смартфон
в USB порта на бордното табло. Вашите приложения се появяват на 7-инчовия
сензорен дисплей** и могат да бъдат директно използвани.
За по-комфортно и сигурно шофиране PEUGEOT Expert разполага с голям набор
от оборудване за помощ при шофиране от последно поколение като камерата за
обратно виждане със 180-градусов изглед (Visiopark1)**, разпознаване на пътните
знаци с препоръка за ограничаване на скоростта**, автоматично превключване на
къси и дълги светлини, Active Safety Brake (автоматична система от ново поколение
за аварийно спиране)**, активен регулатор на скоростта**, предупреждение при
неволно пресичане на осевата линия**, наблюдение в мъртвите точки на видимост**,
Head-up дисплей.

* Само сертифицираните приложения Android AutoTM и Apple CarPlayTM ще функционират при спиране или в движение,
в зависимост от случая. В движение някои от функциите на споменатите приложения ще бъдат недостъпни. Част от
съдържанието, което е достъпно безплатно на вашия смартфон, ще изиска закупуване на приложение, сертифицирано
от Android AutoTM или Apple CarPlayTM. Функцията Mirror Screen работи чрез Android AutoTM за телефоните с Android и чрез
Apple CarplayTM за телефоните с iOS, при наличие на абонамент за интернет с даден оператор.
** Серийно оборудване или опция, според версията.
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РЕШЕНИЯ ЗА ПО -ВИСОКА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

К О Н Ц Е П Ц И Я ТА M O D U W O R K
Чрез седалката Moduwork* PEUGEOT Expert предлага
отлична модулност на пространството, като позволява да
се възползвате от незаетите в момента места в полза на
превозваните товари. Страничната пътническа седалка се
вдига нагоре и освобождава пространство с равен под.
Големият отвор в преградата може да се освободи и да
увеличи полезната дължина за транспортиране на дълги
до 4 м предмети. Освен това PEUGEOT Expert може да
се трансформира в подвижен офис, когато пожелаете –
централният подлакътник се спуска и се оформя практична
въртяща се масичка. Стойката за смартфон** с вграден
кабел за зареждане и стойката за таблет** на бордното
табло дават възможност за позициониране на дигитални
устройства пред погледа и подръка.

* Опция или не се предлага, според версията.
** Предлага се като аксесоар. Стойка за таблет, предвидена за големина на екрана
до 11 инча. Захранването на таблета се осъществява чрез USB порта в близост на
таблото.
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Л Е С Н О ТО В А Р Е Н Е
Благодарение на плъзгащите се врати с безконтактен достъп* е достатъчно да направите едно движение с крак под задната броня,
за да отключите PEUGEOT Expert и плъзгащата се врата от страната, от която се намирате, се отваря сама. Същият жест задава
команда за затваряне на вратата и заключване на превозното средство, когато желаете да се отдалечите. Когато сте със заети
ръце, няма нужда да оставяте товара на земята, достатъчно е само да носите електронния ключ в джоба си.
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* Опция или не се предлага, според версията.
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ГАМА З А ВСЯК А ДЕЙНОСТ
За да отговори на нуждите на всяка професия,
Expert предлага многобройни версии.
Товарните версии с дълбока кабина
предлагат седалка с 3 места на втори ред,
като по този начин е възможно
на борда да пътуват до 6 души.
При модулна преграда можете да получите
до 5,5 м3 полезен обем след сгъването
на преградата и задната седалка.
Кабина равен под, Фургон Compact, Фургон Standard, Combi, Дълбока кабина

PEUGEOT Expert се предлага също и
във версия шаси кабина с равен под*.
Тази ефикасна основа за трансформации
позволява на специалистите в доработване
на каросерии да пригодят автомобила
към специфичните нужди на клиентите.
Здравата и функционална версия Combi
може да настани до 9 пътници на борда,
включително и във версията Compact
с дължина 4,60 м.

* Предлага се според страната.

Дълбока кабина
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Long

Standard
Compact

РАЗМЕРИ И ОБЕМИ
Вътрешни размери и обеми
Версии
Compact Standard Long

Външни размери
Версии
Размери (мм)

Compact

Standard

Long

Обща дължина

4609

4959

5309

Обща височина

(1)

Максимална вътрешна височина (мм)

1397

1397

1397

Максимална полезна дължина (мм)

2162

2512

2862

Максимална полезна дължина
с опцията Moduwork (мм)

3324

3674

4026

Максимален полезен обем (м3)

4,6

5,3

6,1

1905*

1895*

1935

Обща ширина (без огледалата)

1920

1920

1920

Максимален полезен обем
с опцията Moduwork (м3)

Обща ширина (с огледалата)

2204

2204

2204

Максимален полезен товар (кг)**

(1)

≤1900 мм при всички електрически версии, с изключение на тези с увеличен полезен товар

5,1

5,8

6,6

1400

1400

1400

*1940 /1930 при по-висока технически допустима максимална маса

Размери на достъпа до товарното отделение
Версии
Размери (мм)

Compact

Standard

Long

Ширина между арките на колелата

1258

1258

1258

Височина на отвора на задната врата

1220

1220

1220

Ширина на отвора на плъзгащите се врати

745

935

935

Височина на отвора на плъзгащите се врати

1238

1241

1241

545-626

544-613

600-633

Височина на прага на задната врата
** Според версията, двигателя и оборудването

Полезен обем при дълбока кабина
Версии
Максимален полезен обем (м )

Standard

Long

Дълбока кабина със
сгъваеми преграда и седалка

4,7

5,5

Дълбока кабина с фиксирана преграда

3,2

4,0

3

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ
Прегради
Разработени са различни прегради за PEUGEOT Expert и e-Expert:
- Стандартната преграда се предлага като плътна или остъклена*
в горната част и със или без отвор Moduwork* в долната част;
- Преградата "Комфорт"* позволява термична и звукова изолация,
както и възможност за по-добро регулиране на гърба на
седалката на водача.
Дървена облицовка
За да бъде добре защитен PEUGEOT Expert,
се предлагат с два вида дървена облицовка*:
- Комплект облицовка от дървен материал*;
- Комплект облицовка от дървен материал с
покритие против хлъзгане и алуминиеви прагове на вратите*.
В зависимост от специфичните нужди се предлагат
няколко комбинации от комплекти за предпазване на пода,
арките на колелата и страните** по цялата им височина.
Тегличи
PEUGEOT Expert може да тегли до 2,5 тона.
За тази цел са предлагат няколко варианта на тегличи*:
- Теглич моноблок, демонтируем с класическа топка или комбинирана кука;
- Демонтируем теглич с глава тип "лебедова шия".

* Опция.
** Облицовката на страните е несъвместима с моторизираните врати.
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П Р Е В О З Н А П ЪТ Н И Ц И
Здрав и функционален, новият PEUGEOT Expert Combi предлага
до 9 места дори и на борда на версия Compact с дължина 4,60 м.
Предлага лесен достъп за паркиране в закрити паркинги
благодарение на ограничената му до 1,90 м височина*.
Достъпът до третата редица седалки е забележително удобен.
С едно движение можете да сгънете седалките от втори ред
и да освободите широка пътека към задните места.
Всички задни седалки могат да бъдат изцяло извадени.
По отношение на сигурността, благодарение на специалното
оборудване, платформата и подсилената структура на каросерията,
PEUGEOT Expert Combi е носител на 5 звезди на тестовете EuroNCAP.
PEUGEOT Expert Combi предлага множество конфигурации,
като например:
- Двуместна пътническа седалка за пътниците до водача**
- Две индивидуални седалки на първия ред и обща седалка на
втория ред**
- Разделена седалка за улеснен достъп на втория ред и моноблок
на третия ред**

* В зависимост от версията: ≤ 1,90 м за всички версии със стандартен полезен товар,
с изключение на Expert long.
** Серийно оборудване или опция в зависимост от страната.
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БЕЗКОМПРОМИСЕН
В П О С Т И Ж Е Н И Я ТА

100% ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
Отличаващ се както с маневреност в града,
така и със сигурност и комфорт на дълъг път,
новият PEUGEOT e-Expert е оборудван с
електрически мотор с мощност 100 kW (136 к.с.),
който осигурява незабавно ускорение благодарение
на своя мигновен въртящ момент от 260 Nm.
Зад волана на PEUGEOT e-Expert ще изпитате
удоволствието от гъвкаво и динамично шофиране
при изключителен шумов комфорт*.

* Погрижете се да запазите контрола върху автомобила и обкръжението, което може
да не е достатъчно адаптирано към безшумните електрически автомобили.
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Д И З Е Л О В И Д В И ГАТ Е Л И

BlueHDi

М О Д У Л И Р У Е М А И Е Ф И К А С Н А П Л АТФ О Р М А

PEUGEOT Expert е оборудван с двигателите BlueHDi, които гарантират оптимизиране на емисиите на CO2 и на разхода на гориво*.

PEUGEOT Expert ползва мултиенергийната модулируема платформа EMP2 (Efficient Modular Platform), която предлага избор

PEUGEOT Expert се ползва от конкурентни експлоатационни разходи благодарение на оптимизирания разход на гориво

между дизелови двигатели с вътрешно горене и електрически. Новият PEUGEOT e-Expert е конструиран върху техническите

и периода на поддръжка от 40 000 км, или 2 години.

предимства на платформата EMP2, която му осигурява оптимизирана архитектура, щедро товарно пространство и
комфортна позиция на водача, идентични с тези на версиите с двигатели с вътрешно горене.

РАЗХОД НА ГОРИВО И CO2 ЕМИСИИ
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От 1 септември 2018 г. новите превозни средства са тествани на базата на Световната хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP), която е по реалистична
процедура за тестване за измерване на разхода на гориво, емисиите на СО2 и диапазона на превозните средства. Тази процедура по WLTP е направена в по-реалистични условия на
изпитване и напълно заменя протокола NEDC, използван до 1 септември 2018 г. Стойностите могат да варират в зависимост от конкретното оборудване, опции и видове гуми.
За повече информация се свържете с нашите търговски обекти.
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СТИЛЕН ИНТЕРИОР
PEUGEOT Expert предлага висококачествен,
стилен и практичен интериор, адаптиран
към трудовото ежедневие на борда.
Винил Carla noir / Текстил Curitiba Triton Meltem

40

Н А П РА В Е Т Е И З Б О Р
PEUGEOT Expert разполага с гама от 4 цвята,
сред които класически бял мат и 3 цвята металик.

(1)

Мат

(2)

Металик – опция

(1) (1) (1)
Бял Blanc Banquise

Черен Perla Nera(2)

Сив Gris Artense(2)

Сив Gris Platinium(2)

В Л Е З Т Е В Д Е ТА Й Л А
PEUGEOT Expert може да предложи 5 модела
тасове и джанти от 16" до 17".

* Серийно оборудване, опция или не се предлагат, според версията и страната
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Метални джанти*
16" и 17"

Тасове 16"
SAN FRANCISCO*

Тасове 17"
MIAMI *

Алуминиеви джанти 17"
PHOENIX*

Алуминиеви джанти 17"
PHOENIX с ефект "диамант"*
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ТРАНСФОРМАЦИИ:
ГА М А , О Р И Е Н Т И Р А Н А
КЪМ НУЖДИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ
За да отговорят на очакванията на всеки
професионалист, PEUGEOT Expert и e-Expert

Транспорт на хора с ограничена мобилност

Кемпер

Самосвал

Линейка

Термоизолиран

С повишена проходимост 4x4

могат да бъдат трансформирани и дооборудвани
така, че да бъдат успешно използвани в различни
сфери на дейност като фирмени превозни
средства, линейки, автомобили за превоз на
хора с ограничена мобилност, термоизолирани
с различен температурен режим, автомобили с
повишена проходимост 4x4, складови превозни
средства... и т.н.
За улесняване на адаптирането на Expert и
e-Expert към специфична сфера на дейност е от
голямо значение правилният избор на базовата
версия, както и оборудването ѝ с подходящи
опции, включително позволяващи добавянето
на допълнително електрическо оборудване,
без да се променя електрическата схема на
разпределение в автомобила.

Изобразените трансформирани автомобили са с илюстративна цел и не могат да
бъдат обект на договор в този вид.
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