PEUGEOT BOXER
– NÄR STYRKA OCH
KVALITET FÅR AVGÖRA
Peugeot Boxer är en rigoröst utprovad bil
för de stora transporterna som motsvarar
förväntningarna efter den framgångsrika
föregångaren. För att garantera dig en
hög kvalitetsnivå har Peugeot Boxer
utatts för 4 000 000 km körning i extrema
förhållanden vilket motsvarar flera års
användning.

Eftersom alla yrken kräver olika
anpassningar finns Peugeot Boxer
i flera olika versioner och storlekar.
Med lastvolymer upp till 17 m³ och
bland de bästa lastbredderna i segmentet, totalbredd på hela 1,87 samt
1,42 m mellan hjulhusen, har Peugeot
Boxer lastegenskaper i absolut toppnivå.

KRAFTFULL OCH MODERN
Peugeot Boxer har en kraftfull och modern
design som utstrålar exklusivitet. De kraftiga
stötfångarna ger fronten optimalt skydd
och ett markerat uttryck, tillsammans med
den kromade grillen som hämtat inspiration
från Peugeots personbilar.

Strålkastarna med mörktonad inramning har
positionsljus med lampor eller LED-ljus* som
är högt placerade och bidrar till att Peugeot
Boxer verkligen sticker ut i mängden. Bakljusens
ljussignatur förstärker det moderna utseendet
hos Peugeot Boxer och bidrar till att förbättra
bilens synlighet från sidan.
*Standard eller tillval.

NOGGRANT UTPROVAD
Motorerna i Peugeot Boxer har utvecklats
för bästa körbarhet och kvalitet. Bland
annat har BlueHDi-motorerna uppdaterats med ett nytt insprutningssystem.

Allt för att garantera dig högsta kvalitet.
Även karossen har genomgått en rad
förbättringar och förstärkningar för
bättre hållbarhet och minskad ljudnivå.

För att säkerställa kvalitetskraven har
Peugeot Boxer genomgått 4 000 000 km
testkörning under alla tänkbara förhållanden. Boxer har testats på alla
underlag med dåligt grepp, i olika
väderlekar med köld och hetta och i
högt vatten. Dessutom har Boxer körts
genom saltduschar för att kontrollera
motståndskraften mot rost.

Dörrarnas öppningsmekanismer
är förstärkta och klarar tuffa tag.
Stötdämparfästenas konstruktion
ger minskad ljudnivå och förstärkt
laststabilitet. Din Peugeot Boxer är
redo för hårt arbete.

ENKLARE KÖRNING MED BOXER
Peugeot Boxer har flera smarta
utrustningslösningar som gör körningen både säkrare och enklare.
UPPKOPPLINGSMÖJLIGHETER
Peugeot Boxer erbjuder flera utrustningsval som underlättar förarens arbete bakom
ratten och när kupén måste fungera som
kontor. Till båda radioalternativen ingår
Bluetooth® som standard. I kombination
med pekskärmen kan du dessutom välja
navigation och backkamera som tillval.
BACKKAMERA*
För att göra backningsmanövrar säkrare
och mer exakta erbjuder Peugeot Boxer
backkamera och parkeringssensorer bak.
Pekskärmen visar vad som händer bakom
bilen och ger exakt guidning tack vare linjer

i olika färger. Vyn visas automatiskt på
skärmen när du lägger i backväxeln och
för ytterligare säkerhet tänds den också
när bakdörrarna öppnas.
SÄTEN
Förarstolen är enkel att justera för en
idealisk körställning. Med reglagen för
inställning av ryggstödets lutning och
sätets höjd ändrar du enkelt stolens
position så att den passar för de långa
arbetspassen på ”kontoret”. Ett litet
skrivbord är inbyggt på mittplatsen och
ger kupén en ökad funktionalitet.
DRAGKROK
För att kunna ta extra last när det
behövs, finns ett dragkrokssystem med
fastmonterad kulled som tillval.
*Tillval eller standard.

MED EFFEKTIV UTRUSTNING
För att höja säkerheten och förenkla
körningen, erbjuder Peugeot Boxer
ett brett urval av teknisk utrustning.
FARTHÅLLARSYSTEM
OCH PROGRAMMERBAR
HASTIGHETSBEGRÄNSARE.
Bibehåller eller begränsar hastigheten
till den programmerade farten. Systemet
finns som tillval eller standard beroende
på version.
ESP (ANTISLADDSYSTEM)
Finns som standard i Peugeot Boxer och
kombinerar utmärkt väghållning med en
hög aktiv säkerhetsnivå.
LOAD ADAPTIVE CONTROL** (LAC)
Anpassar antisladdsystemets ingrepp,
beroende på fordonets last och fördelning, och assisterar föraren i att
behålla fordonets körriktning under
kritiska situationer.

HILL ASSIST
Del av ESP-systemet och aktiveras när
fordonet står still och föraren har foten på
bromsen i en backe med lutning över 5 %.
Funktionen aktiveras under färd framåt i
uppförsbacke och bakåt i nedförsbacke.
Bromsen ligger kvar under två sekunder
efter att föraren släppt bromspedalen,
vilket gör det lätt och bekvämt att starta i
backe, utan att rulla bakåt, oavsett vilken
last fordonet har.
TPMS* (DÄCKTRYCKSVARNARE)
Varje hjul är försett med en sensor som
varnar i händelse av att ett däck går
sönder eller tappar tryck. Föraren får
information om vilket hjul det gäller
genom en indikering på instrumentpanelen
eller pekskärmen.
AFIIL (AVÅKNINGSVARNARE)*
En kamera i ytterbackspegeln känner av
om du oavsiktligt är på väg att avvika från
körfältet eller av vägen och varnar via
display.
*Tillval.
**Anpassningsbar kontroll av lasten.

ETT BRETT URVAL AV MODELLER
Peugeot Boxer skåp finns att välja med
åtta olika karosser.

Peugeot Boxer erbjuder flera olika
totalvikter:

Lastvolym från 8 m³ (version L1H1) till
17 m³ (version L4H3) som placerar Boxer
på högsta storleksnivån i segmentet.

• Det lätta modellurvalet: 330 med 3 tons
totalvikt, 333 med 3,3 tons totalvikt och
335 med 3,5 tons totalvikt.

Peugeot Boxer erbjuder också stora möjligheter till på- och avlastning tack vare:

• Det tunga modellurvalet: 435 med
3,5 tons totalvikt.

• En praktisk innerbredd på 1,87 m och
1,47 m mellan hjulhusen.

Tack vare det stora urvalet av storlekar
och karosser kommer Boxer att uppfylla
alla tänkbara krav på en professionell och
flexibel transportbilslösning.

• En lasttröskel, mellan 493 och 602 mm,
är bland de lägsta på marknaden, och
kan även varieras 70 mm med tillvalet
luftfjädring.
• Bakdörrarna har en öppning på 96° och
upp till 180° tack vare dolt dörrstopp, som
tillval till 270°.
• En eller två sidoskjutdörrar.

EFFEKTIVA & VRIDSTARKA MOTORER

LEDANDE DIESELTEKNIK FÖR MILJÖN

Låga drifts- och underhållskostnader
är viktigt för yrkesförare och är något
som Peugeot prioriterar:

Peugeot har en hög målsättning om att
fortsatt vara ledande inom dieselteknik
och miljökrav. Sedan långt tillbaka
arbetar Peugeot för att konkret minska
bränsleförbrukning och utsläpp av partiklar
och CO2.

- Serviceintervallet är upp till 48 000 km
eller två år.
- S
 tandardstorlek på däck (215/70 och
215/75) ger Boxer låga däckkostnader.

MOTORER
2,0 BlueHDi 110
Denna 4-cylindriga motor med turbo och
topplock i aluminium utvecklar 110 hk och
300 Nm, vid varvtal 1500 v/min.
2,0 BlueHDi 130
Denna motor utvecklar 130 hk och 340
Nm. Perfekta motorer både vid körning
på landsväg och i stadstrafik.
2,0 BlueHDi 163
Det största motoralternativet i Peugeot
Boxer utvecklar 163 hk och 350 Nm vid
1750 v/min. Perfekt för de större skåpen
och de tyngre lasterna.

HDI-TEKNOLOGI
Källan till effektivitet och ekonomi är
den gemensamma insprutningstekniken
”Common Rail” som idag finns i samtliga
HDi-motorer hos Boxer. Genom att direktinspruta förbränningskammaren minskar
systemet förbränningsförbrukningen och
leder till sänkta utsläpp.

Växellåda

FAP PARTIKELFILTER
Teknologin med partikelfilter (FAP) som
finns i alla motorer hos Peugeot Boxer,
minskar partikelutsläppen till gränsen för
vad som är mätbart utan att motorerna
blir mindre effektiva.

Standardförbrukning l/100 km
Blandad

CO2 (g/km)

2,0 BlueHDi 110

Man 6-vxl

5,8

154

2,0 BlueHDi 130

Man 6-vxl

6,0

159

2,0 BlueHDi 163

Man 6-vxl

6,0

159

SÄKERHETEN FÖRST
Peugeot Boxer har rikligt med utrustning
och en stark karosstruktur för att skydda
dig, dina passagerare och din last.
VÄL FÖRBEREDD
För att bibehålla kontrollen i svåra
situationer är Boxer utrustad med följande
säkerhetsutrustning:
• Låsningsfria bromsar (ABS)
• Nödbromsassistans (EBA)
• Antispinnsystem (ASR)
• Elektronisk bromskraftfördelning (EBV)
• Elektronisk stabilitetskontroll (ESP)
• Hjälp vid start i backe (Hill Assist)
BROMSSYSTEM
Bromssystemet är uppgraderat och
förstärkt på Boxer för att uppnå effektiva
inbromsningar och stabilitet under
inbromsning.

DIMLJUS
Peugeot Boxer kan utrustas med
dimljusstrålkastare i tåligt polykarbonat,
infällda i stötfångaren för att förbättra
sikten och synligheten för andra.
KROCKKUDDAR
Peugeot Boxer har förarkrockkudde som
standard och kan som tillval dessutom
utrustas med passagerarkrockkudde samt
sidokrockgardiner.
SÄKERHETSBÄLTEN
Alla sittplatser i Peugeot Boxer
har trepunktsbälten som standard
och förarplatsen är utrustad med
bältespåminnare.

BRÄNSLETILLFÖRSEL
Vid en kollision stängs bränsletillförseln
automatiskt.

FÖRSTÄRKT CHASSI
En mängd komponenter i Boxers chassi
är optimerade för ökad säkerhet:

ELEKTRONISKA FÖNSTERHISSAR
Förarplatsens fönsterhiss är sekventiell
och utrustad med antiklämfunktion.

• Den främre delen är optimerad för att
absorbera energi vid en kollision. Fordonets
undre del är konstruerad så att den tar emot
den största kraften.

VARIABEL SERVOSTYRNING
Peugeot Boxer erbjuder variabel
servostyrning som standard för motorn
2,0 HDi och som tillval för övriga
versioner. Responsen i styrningen är
adaptiv beroende på fordonets hastighet.

• Stommen i stål är optimerad för att ge de
åkande maximalt skydd.
• Rattstång och pedalställ är konstruerade
för att ge maximalt skydd för föraren.

DÖRRVARNING
Ett varningssystem larmar om en dörr
är öppen då du kör iväg.

FÄRGER
STANDARDFÄRGER

Vit Banquise

Blå Imperial

Gul Carioca

Röd Tiziano

Blå Lago Azzuro

Grå Aluminium

Blå Line

METALLICFÄRGER
(Tillval)

Grå Graphito

FÄLGAR & HJULSIDOR

KLÄDSEL
• Tyg ”Darko / Twill svart – röd”,
standard vid soffa.

Hjulsida 15”
Tillval på version 330-335.

Hjulsida 16”
Tillval på version 435.

Tyg ”Darko / Twill svart – röd”

EN MODELL FÖR VARJE BEHOV
Peugeot Boxer Skåp erbjuds i sex
olika storlekar. Skåpbilar, flakbilar
eller påbyggda isolerade skåp med
bakgavellyft:

Peugeot Boxer finns i olika karosstyper PTAC*:

Modellurval ”Lätt”

PTAC

Modellurval “Tung”

PTAC

Skåp enkelhytt

330

3,0 T

435

3,5 T

Skåp dubbelhytt (Hamnmontage)

333

3,3 T

Flak enkelhytt

335

3,5 T

Flak dubbelhytt

• Skåpbilar, täckta eller glasade
• Flakbilar, med enkel- eller dubbelhytt.
• Chassi

Chassi enkelhytt
Chassi dubbelhytt

*Poids Total Admissible en Charge.

DIN BOXER, PÅ DITT SÄTT
På skåpbilarna kan du kombinera tre höjder
(2,254 m, 2,522 m och 2,760 m) med fyra längder
(4,963 m, 5,413 m, 5,998 m och 6,363 m)

L4H2

L4H3

L3H2

L2H1

L2H2

L1H1

Skåpbilar

Lastvolym (m³)

L1H1

8,0

L2H1

10,0

L2H2

11,5

L3H2

13,0

L4H2

15,0

L4H3

17,0

SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER OCH GARANTIER
När du väljer Peugeot får du också tillgång till det stora nätet av försäljningsställen och verkstäder, såväl i Sverige som i övriga Europa.
När du anförtror dig och din bil till en Peugeothandlare eller till en Peugeotverkstad, kan du vara säker på att det är utbildade specialister
som tar hand om din bil.

BOXER SKÅP

FÖR DIN TRYGGHET

VOLYMER

TILLVERKARENS GARANTIER
Kvalitet innebär mycket hos Peugeot.
På Peugeot transportbilar lämnar vi nybilsgaranti med Peugeot Assistance, bestående
av 3 års garanti eller 100 000 km, beroenda av
vad som infaller först. Dessutom lämnar vi 5 års
genomrostningsgaranti och 2 års lackgaranti.

Upp till sex olika lastvolymer erbjuds.

Lastvolym (m3)

L1H1

L2H1

L2H2

L3H2

L4H2*

L4H3*

8,0

10,0

11,5

13,0

15,0

17,0

PEUGEOT ASSISTANCE
Ett samtal räcker om du skulle få problem.
Både i Sverige och i övriga Europa får du
hjälp från Peugeot Assistance dygnet runt
365 dagar om året. Peugeot Assistance når
du på telefonnummer +800 07 24 07 24
både inom Sverige och i övriga Europa.

DIMENSIONS

PEUGEOT SERVICEAVTAL
Med Peugeot Serviceavtal kan du teckna
dig för auktoriserad service med löptid
från 36 månader och valfritt antal km upp
till 205 000 km. Genom Peugeot
Serviceavtal försäkrar du dig om att
din Peugeot alltid är i drifts- och
säkerhetsmässigt toppskick. Givetvis ingår
fri hyrbil vid alla dina servicetillfällen.
PEUGEOT FÖRSÄKRING
Peugeot Försäkring är ett samarbete
mellan Peugeot Sverige och
försäkringsbolaget Trygg-Hansa.
Att ha en bra försäkring är lika viktigt som
att ha en bra bil! Peugeot Försäkring
erbjuder lösningar som är speciellt
framtagna för dig som kör en Peugeot

transportbil. Peugeot Försäkring ger ditt
företag ett omfattande och bra
försäkringsskydd, låga självrisker och
eventuella reperationer sker alltid genom
en auktoriserad Peugeotverkstad. När du
köpt din nya Peugeot från en Peugeothandlare
får du två veckors Peugeot.
Försäkring ”TryggaMil” samtidigt med
bilnyckeln. Och när du förlänger din
försäkring får du dessutom det första
halvåret till halva priset. En bättre
ekonomisk försäkringslösning kan du inte
få för dina transportbilar. Du får mer
försäkring för pengarna!

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
Hos varje återförsäljare finns en
tillbehörsbutik med godkända
originaltillbehör. Här kan du utrusta din
Peugeot precis som du vill ha den. Till din
hjälp har du Peugeots kunniga
servicepersonal. För din egen del bör du
bara använda reservdelar ur Peugeots
Originaldelssortiment. Endast då kan du
vara säker på att delarna är korrekt
utprovade och att kvaliteten motsvarar de
krav du har rätt att ställa. Alla våra
originaldelar har testats och kontrollerats
noggrant för din säkerhet. Det är en
garanti för kvalitet, säkerhet och
tillförlitlighet. Garantitiden från Peugeots
återförsäljare är ett år på delar och arbete.

PEUGEOTKORTET
Som Peugeotägare kan du välja att betala
dina bilkostnader med vårt betal/kreditkort Peugeotkortet. Kortet är kopplat
till VISA och gäller på miljontals
inköpsställen och du betalar ingen
årsavgift. Fördelarna med att använda
Peugeotkortet är att det är ett enkelt och
bekvämt sätt att betala med och dessutom
får du bonus på alla dina inköp. Du kan

även välja att dela upp dina betalningar.
Hämta ansökan hos din närmaste
Peugeothandlare eller hämta den portofria
ansökan direkt på Peugeots hemsida.

BRA ATT VETA
Dörr eller baklucka

Yttersidor

Sidoskjutdörrar

Innersidor

(samtliga mått)

Slagdörrar

Längd

Höjd

Längd

Höjd

Längd

Höjd

Längd

Höjd

L1H1

4,963 m

2,254 m

1,075 m

1,485 m

1,562 m

1,520 m

2,670 m

1,662 m

L2H1

5,413 m

2,254 m

1,250 m

1,485 m

1,562 m

1,520 m

3,120 m

1,662 m

L2H2

5,413 m

2,522 m

1,250 m

1,755 m

1,562 m

1,790 m

3,120 m

1,932 m

L3H2

5,998 m

2,522 m

1,250 m

1,755 m

1,562 m

1,790 m

3,705 m

1,932 m

L4H2

6,363 m

2,522 m

1,250 m

1,755 m

1,562 m

1,790 m

4,070 m

1,932 m

L4H3

6,363 m

2,760 m

1,250 m

1,755 m

1,562 m

2,030 m

4,070 m

2,172 m

Totalbredd (utan backspeglar):
2,050 m

Lasttröskel:
Från 0,493 till 0,602 m

Maximal bredd insida:
1,870 m
Bredd mellan hjulhus:
1,422 m

PEUGEOT FINANS
Peugeot Finans är resultatet av ett samarbete
mellan Peugeots bilåterförsäljare, Peugeot
Sverige och DnB, ett av Nordens ledande
finansbolag. Peugeot erbjuder inte bara bilar
med högsta komfort utan ett helt koncept där
en bra finansiering inklusive tilläggstjänster,
såsom låneskyddsförsäkring, förlängd garanti
och serviceavtal, är
en självklarhet.
PEUGEOT
OCH
MILJÖN

Genom Peugeot Finans får du möjlighet att
finansiera den Peugeot som passar just
dina önskemål och behov. Vi
har lång erfarenhet och bred kompetens
inom bilfinansiering och erbjuder dig
mycket konkurrenskraftiga villkor. Kontakta
din närmaste Peugeotåterförsäljare för
ytterligare information.

PEUGEOT INTERNET
Upptäck Peugeot på Internet – gå in på:
www.peugeot.se

KVALITET OCH MILJÖ
ISO 9001 OCH 14001
Peugeots generalagent i Sverige, K W
Bruun Autoimport AB, är sedan 2008
kvalitets- och miljöcertifierat enligt de
internationella standarderna SS EN-ISO
9001:2000 och SS EN-ISO 14001:2004

Generalagent: K W Bruun Autoimport AB
Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö
Telefon: 08-555 433 00, Fax: 08-555 433 40
E-post: info@peugeot.se
Hemsida: www.peugeot.se

Uppgifterna och illustrationerna i denna broschyr är baserade på de tekniska uppgifter som gäller vid tryckningen. Utrustningen är standard eller
tillval, beroende på version. Inom ramen för sin kontinuerliga strävan att förbättra sina produkter förbehåller sig Peugeot Sverige rätten att när som
helst ändra tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. De aktuella fotografiska reproduktionsmetoderna kan inte återge färgernas lyster i sin
helhet. Broschyren ska därför uppfattas som en allmän information och utgör ingen avtalshandling. För ytterligare preciseringar och kompletterande
information, kontakta din Peugeotåterförsäljare. Innehållet i denna broschyr får inte reproduceras utan uttryckligt tillstånd från Automobiles Peugeot.

www.peugeot.se
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