PEUGEOT PARTNER

PARTNER

O GAMĂ COMPLEXĂ
DEDICATĂ PROFESIONIŞTILOR
Beneficiind de un volum de încărcare
generos de până la 4,1 m3*,
modularitate excepţională, motorizări
eficiente și economice, noul Partner
este partenerul de afaceri ideal pentru
profesioniștii moderni, prevăzători.
Partea frontală se remarcă prin stilul
modern și dinamic. Activitatea
dumneavoastră presupune o anumită
răspundere, iar compania impune

standarde exacte: cu o gamă largă de
echipamente de siguranţă, puterea de
a face faţă oricărui test, confort și
manevrabilitatea excepţională,
Peugeot Partner vă satisface toate
nevoile, vă face viaţa mai ușoară, fiind
în același timp un ajutor de nădejde
pentru compania dumneavoastră.
*L2 versiuni cu banchetă Multi-Flex.

Peugeot Partner a fost creat pentru a face
viaţa mai uşoară tuturor utilizatorilor.
Dimensiunile exterioare exprimă echilibrul
perfect dintre volumul interior, accesibilitate,
manevrabilitate şi supleţe. Partner-ul
răspunde astfel pe deplin tuturor cerinţelor
utilizatorilor, oferind un raport extraordinar
între dimensiunile exterioare şi capacitatea
de încărcare din interior.

DIMENSIUNI INTERIOARE OPTIMIZATE
Cu 2 lungimi, L1 și L2, dimensiunile interioare
ale Partner-ului se numără printre cele mai
generoase din segmentul său.

LUNGIME UTILĂ:
Versiunea L1: de la 1,80 m la 3 m
(cu banchetă Multi-Flex)
Versiunea L2: de la 2,05 m la 3,25 m
(cu banchetă Multi-Flex)

1,62 m
0.64m

1,25 m

1.19m

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI PENTRU
ORICE AVEŢI NEVOIE

1,23 m
1,80 m

0,727 m

2,728 m

0,925 m
1,554 m

4,380 m

UŞI CREATE
SĂ FACILITEZE ÎNCĂRCAREA
În partea din spate, uşile batante
asimetrice* înlesnesc manipularea facilă a
încărcăturilor, optimizată și mai mult de
una sau două uşi laterale culisante*. Poziţia

ridicată a stopurilor spate sugerează
rezistenţa bună la şocurile mici. În sfârșit,
balamalele uşilor batante mascate în
spatele stopurilor reflectă atenţia acordată

detaliilor, calităţii şi esteticii.
*Opţional sau standard în funcţie de versiune.

EFICIENŢĂ ŞI CAPACITATE MAI MARE
CU PARTNER (VERSIUNEA LUNGĂ)
Cu un volum efectiv de 3,7 m³ până la 4,1 m³ și o lungime utilă cuprinsă între 2,05 m și 3,25 m
cu banchetă Multi Flex, versiunea lungă a Partner-ului îţi va crește afacerea zi de zi.
*Cu bancheta Multi-Flex rabatată.

ÎNCĂRCARE ŞI MODULARITATE

UN SPAŢIU DE MARFĂ
EXTREM DE BINE CONCEPUT
3 TIPURI DE SARCINI UTILE
Peugeot Partner propune trei tipuri de
sarcini utile: pentru versiunea scurtă
625* sau 850* kg, cea mai bună de pe piaţă
pe acest segment de vehicule! Versiunea
lungă propune o sarcină utilă de 750* kg.
*Estimativă.

Volumul interior generos, cu dimensiuni
optimizate, se dovedeşte a fi utilizabil 100%.
Accesul în autovehicul este optimizat graţie
pragului de încărcare extrem de jos. În acelaşi
scop, uşile spate batante, asimetrice, se
deschid la 180º, oferind o deschidere rectangulară
ce uşurează încărcarea obiectelor voluminoase.

SPAŢIU DE ÎNCĂRCARE
EXTREM DE PRACTIC
Peugeot a conceput şi proiectat modelul Partner
pentru a fi uşor de utilizat şi extrem de funcţional.

ADAPTABILITATE
ÎN ORICE CONDIŢII
Pe podeaua modelului Partner, 6 inele de
ancorare pot fi folosite pentru a fixa

încărcăturile transportate. Peugeot Partner
este de asemenea prevăzut cu o gamă largă
de dispozitive de fixare, precum scara de
protecţie, peretele mediu, cu trapă mobilă
sau peretele complet cu grila înălţată.
CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE
Între 3,3 şi 3,7 m3* pentru versiunea L1
Între 3,7 şi 4,1 m3* pentru versiunea L2
cu

SARCINA UTILĂ
Între 625 kg şi 850 kg** pentru versiunea
L1, 750 kg pentru versiunea L2
*Cu bancheta Multi-Flex rabatată.
**Cu sarcina utilă de 850 kg opţional.

BANCHETA MULTI-FLEX –
UN PLUS DE MODULARITATE
Modelul Partner se caracterizează printr-o modularitate inegalabilă.
Bancheta Multi-Flex, prevăzută opţional, propune un al treilea scaun
în faţă pentru transportarea unui pasager suplimentar, făcând posibilă
utilizarea polivalentă a spaţiului interior, volumului de încărcare şi
habitaclului. Graţie acestei modularităţi excepţionale, Peugeot
Partner oferă servicii unice în ceea ce priveşte capacitatea de
încărcare şi viaţa la bord.
*Disponibil în funcţie de ţară.

Cu bancheta Multi-Flex veţi fi întotdeauna cu un pas înainte: scaunul
lateral al banchetei Multi-Flex se pliază complet, eliberând o podea
plată în vederea optimizării spaţiului de încărcare. Astfel, modelul
Partner suportă încărcături cu o lungime de până la 3 m (3,25 m la
versiunea lungă) şi până la o înălţime de 10 cm.
Șezutul scaunului pasager poate fi de asemenea pliat complet pentru
a asigura transportul sarcinilor înalte în cabină. În ceea ce priveşte
scaunul din mijloc, spătarul său este prevăzut cu o măsuţă de scris,
iar șezutul poate fi pliat pentru a permite accesul la un spaţiu de
depozitare, ce poate fi şi securizat.

1. Graţie banchetei Multi-Flex şi celui de-al treilea scaun
din mijloc suplimentar, Peugeot Partner poate găzdui un
pasager suplimentar pentru o mai bună mobilitate în
cadrul companiei dumneavoastră.
2. Șezutul scaunului din margine se rabatează complet,
permiţând transportarea sarcinilor lungi.
1

2

3. Scaunul pasager se rabatează în întregime. Sarcinile
lungi pot fi astfel depozitate cu uşurinţă.
4. Configuraţia cu 2 locuri în faţă: Spătarul scaunului
pasager poate fi rabatat pentru a fi folosit ca și măsuţă
de scris.

3
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CONFORT

LUCRAŢI CÂT MAI CONFORTABIL
SISTEME DE ASISTENŢĂ LA VOLAN
Un computer de bord* informează cu privire la statusul funcţiilor, pe
lângă celelalte informaţii tradiţionale privind distanţele şi consumul.
Pentru o calitate optimizată a vieţii la bord, Pachetul Visibility**

(ştergătoare automate şi aprindere automată a farurilor) alături de
luminile de curtoazie, sunt extrem de utile pentru conducătorul auto.
*Opţional.
**Opţional în funcţie de versiuni şi de ţară.

1

NUMEROASE SPAŢII DE DEPOZITARE INTELIGENTE
Fiecare spaţiu disponibil din Partner este utilizat pentru depozitare.
Astfel, volumul total al compartimentelor de depozitare poate atinge
până la 60 litri pentru configuraţia cu banchetă Multi-Flex.
1. Un sertar de depozitare este disponibil sub scaunul şofer cu
opţiunea pentru scaunul șofer Pack Confort.

ECHIPAMENTE AUDIO DE ÎNALTĂ CALITATE
Peugeot Partner este echipat cu CD-player mono WIP Sound* MP3.
*Opţional în funcţie de versiune şi ţară.

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

PEUGEOT ŞI MEDIUL
Echipamentele și gama de motorizări disponibile pentru modelul Partner au fost concepute pentru a se adapta cerinţelor impuse
de activitatea desfășurată, protejând în același timp mediul înconjurător. Așadar, acestea combină puterea și respectul faţă de
mediu, optimizând consumul de carburant și nivelul emisiilor de CO2.
FILTRUL DE PARTICULE (FAP)
Din 2000, tehnologia HDi, exclusivă a Grupului PSA Peugeot Citoren, a fost completată de sistemul de depoluare extrem de
eficient FAP (Filtrul de Particule). Peugeot a fost primul constructor de automobile care a echipat standard anumite vehicule.
Filtrul elimină definitiv particulele emise de motoarele diesel, reducându-le la un nivel nesemnificativ (0,004 g/km). FAP este un
dispozitiv de auto-curăţare, care tratează gazul eliminat în urma combustiei motorinei în motor. Această tehnologie face din
diesel un motor cu adevărat excepţional.

TIPURI DE MOTORIZĂRI
Gama de motorizări Diesel și pe benzină propusă de Partner satisface orice cerinţă. Motorizările beneficiază de know-how-ul și expertiza
Peugeot. Robuste și durabile, acestea conferă o notă distinctivă reputaţiei mărcii. Motorizările sunt de asemenea o dovadă vie a ambiţiei
de care Peugeot a dat dovadă pentru a dezvolta vehicule extrem de prietenoase cu mediul.

CONSUM ŞI EMISII
Performanţă

Consum (l/100 km)

Emisii

Motorizare

Normă de
poluare

Putere maximă
(CP / rpm)

Cuplu maxim
(Nm / rpm)

Urban

Extra-urban

Mixt

CO2 (g/km)

1,6 HDi FAP 75 CP

Euro 5

75 / 4000

185 / 1500

5.9

4.8

5.2

136

1,6 HDi FAP 90 CP

Euro 5

90 / 4000

215 / 1500

6.0

5.0

5.3

138

1,6 HDi FAP 90 CP

Euro 5

90 / 4000

215 / 1500

6.3

5.1

5.5

143

L1
L2

Valorile consumului de carburant alăturate corespund cifrelor omologate conform normei europene aplicabile tuturor constructorilor şi tuturor vehiculelor particulare vândute în Europa.
Aceste valori vă dau posibilitatea de a compara vehiculele şi de a vă ghida alegerea.
- Consumul urban este obţinut pe un traseu de aproximativ 4 km.
- Consumul extra-urban este obţinut pe un traseu de aproximativ 7 kilometri.
- Consumul mixt corespunde mediei celor două trasee, adică aproximativ 11 kilometri. Valorile sunt obţinute în condiţii de probă extrem de stricte (temperatură, masă, caracteristicile
bancului de probă pe role, etc....) şi cu un profil de rulare calm. Condiţiile reale de trafic, condiţiile atmosferice, volumul de încărcare al vehiculului, stilul de şofat, presiunea anvelopelor,
existenţa unui portbagaj suspendat chiar şi fără încărcătură, utilizarea intensivă a sistemului de climatizare şi de încălzire, starea vehiculului, toate acestea pot modifica valorile
consumului faţă de cele omologate. (Găsiţi sfaturi legate de condusul ECO pentru a vă bucura din plin de performanţele vehiculului dvs. pe www.peugeot.com).

SIGURANŢĂ ŞI SECURITATE

SIGURANŢĂ ŞI SECURITATE DEPLINĂ
PENTRU AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ
Peugeot Partner este un autovehicul comercial inovator, ce oferă echipamente moderne menite
să îmbunătăţească siguranţa pasagerilor și a conducătorului auto.

ANTICIPARE
FRÂNE
Cu cele două discuri faţă ventilate de 283 mm
și cele două discuri spate de 268 mm,
Partner oferă o frânare remarcabilă
în orice situaţie.

AFU
Sistemul AFU măreşte presiunea în caz de
frânare puternică. Această asistenţă
suplimentară are ca scop reducerea la
maxim a distanţei de oprire.

ABS
Antiblocarea roţilor (ABS) controlează
traiectoria autovehiculului, împiedicând
blocarea roţilor în cazul frânării de urgenţă.

APRINDEREA AUTOMATĂ
A LUMINILOR DE AVARIE
În cazul frânării bruște, luminile de avarie se
aprind automat, pentru a reduce riscul unui
impact din spate.

ESP
ESP-ul (programul electronic de stabilitate)
repoziţionează, în limitele legii fizicii,
vehiculul pe traiectorie, atunci când
calculatorul detectează subvirarea sau
supravirarea.
ASR
Sistemul ASR limitează patinarea roţilor în
cazul pierderii aderenţei.

EBD
Sistemul EBD controlează frânarea pe
fiecare roată, pentru o mai mare eficienţă,
în special pe viraje.

PROTECŢIE
REZISTENŢA LA IMPACT
Graţie structurii ranforsate a caroseriei,
Partner este conceput pentru a absorbi
treptat întreaga energie disipată în situaţia
unui impact frontal, din spate sau lateral.
Celula de supravieţuire este păstrată în
eventualitatea rostogolirii, graţie caroseriei
extrem de rezistente. În situaţia unui
impact, protecţia șoferului este optimizată
cu ajutorul coloanei volan ce se poate
retracta până la 40 mm. Centurile

de siguranţă ale pasagerilor din faţă pot fi
reglate și sunt prevăzute cu sisteme
pretensionare și limitator de efort (cu
excepţia locului din mijloc în cazul echipării
cu bancheta Multi-Flex).
TETIERE
Spătarele scaunelor şi tetierele au fost
concepute pentru a se plia pe mişcările
corpului în situaţia unui impact şi pentru a
reduce la maxim consecinţele unui şoc.

AIRBAG-URILE
În afară de airbag-ul şofer, Peugeot Partner
este prevăzut opţional cu un airbag dublu
pentru cei doi pasageri din faţă la
configuraţia cu bancheta Multi-Flex şi
airbag-uri laterale opţionale.

AVERTIZARE
ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ
Sistemul de închidere centralizată disponibil
standard integrează un buton pe consola
centrală. Sistemul se activează automat
atunci când vehiculul rulează cu o viteză
mai mare de 10 km/h.

TELECOMANDĂ
O telecomandă cu 3 butoane este disponibilă
standard sau opţional. Aceasta controlează
închiderea sau deschiderea completă a
vehiculului sau doar a spaţiului de încărcare.

ÎNCHIDERE SELECTIVĂ
Butonul integrat în planşa de bord, cu led
de vizualizare a stării, comandă încuierea
sau descuierea spaţiului de încărcare,
independent de cabină.

PROIECTOARELE DE CEAŢĂ:
ANTICIPAŢI PERICOLUL
Luminile de ceaţă, disponibile opţional,
îmbunătăţesc siguranţa atunci când rulaţi în
condiţii de vizibilitate reduse. Pentru o
anticipare mai bună a unui pericol sau
obstacol, ”farurile adaptative” disponibile cu
pachetul ”Visibility” (opţional) direcţionează
traiectoria fasciculului luminii de ceaţă astfel
încât să poată lumina până în interiorul
virajului, atunci când viteza vehiculului nu
depășește 40 km/h.

PROTECŢII INTERIOARE DIN LEMN*
Pentru o protecţie mai bună a spaţiului de marfă, aceste protecţii includ un panou
anti-derapant din lemn pentru podea și panouri laterale superioare integral din
lemn ce protejează lateralele (cu excepţia ferestrelor). Panourile de protecţie sunt
ușor de curăţat, protejează spaţiul de marfă împotriva impactelor și pot fi folosite
pentru a transporta mărfurile în cele mai bune condiţii.
*Opţional în funcţie de versiune şi ţară.

CULORI

CULORI, JANTE, TAPIŢERII
Peugeot Partner propune o gamă largă de culori mate și metalizate.

CULORI MATE

Blanc Banquise

Rouge Ardent

Gris Aluminium

Gris Fer

CULORI
METALIZATE
(Opţional)

TAPIŢERII

Tapiţerie Reseau

*Opţional cu cost.

Noir Onyx*

DIMENSIUNI ŞI VOLUME
DIMENSIUNI EXTERIOARE
Dimensiuni exterioare

Versiune scurtă

Versiune lungă

Lungime

4.380 mm

4.628 mm

Lăţime
fără retrovizoare

1.810 mm

1.810 mm

Lăţime
cu retrovizoare

2.112 mm

2.112 mm

1.801 mm / 1.838 mm*

1.832 mm

2.728 mm

2.728 mm

584 mm / 609 mm*

612 mm

Înălţime
Ampatament
Prag de încărcare

0,727 m /
0,975(1) m

2,728 m

0,925 m

4,380 m / 4,628(1 )m

*Cu o sarcină utilă de 850 kg.

DIMENSIUNI INTERIOARE
Dimensiuni interioare

Versiune scurtă

Versiune lungă

Sarcină utilă*****

625 kg / 850 kg*

750 kg

1.800 mm

2.050 mm

Lungime utilă (până la scaune)
Lăţime utilă (cu banchetă Multi-Flex)

3.000 mm

3.250 mm

1.620 mm**

1.500 mm***

Lăţime utilă (între pasaje roţi)

1.229 mm

1.229 mm

Înălţime utilă maximă

1.250 mm

1.250 mm

Lăţime maximă utilă

3

Capacitate de încărcare

3

3,3 m la 3,7 m ****

3

1,505 m
1,810 m
2,112 m

3

3,7 m la 4,1 m ****

*Cu sarcină utilă 850 kg.
**Fără uşă laterală culisantă.
***Cu uşă laterală culisantă.
****Cu bancheta Multi-Flex rabatată.
*****Estimativă.

DIMENSIUNI UŞI

DIMENSIUNI PLANŞEU CABINĂ
Dimensiuni exterioare*

Planşeu cabină

Dimensiune uşă

Uşă laterală culisantă

Uşi spate batante

Lăţime maximă

737 mm

1.250 mm

Lungime totală

4.237 mm

Lăţime utilă

640 mm

1.230 mm

Lungime maximă vehicul

1.982 mm

Înălţime maximă

1.192 mm

1.200 mm

Lăţime maximă vehicul

1.930 mm

Înălţime utilă

1.100 mm

1.148 mm

Înălţime maximă vehicul

1.520 mm

Sarcină utilă

1.000 kg

Ampatament

2.728 mm

*Înainte de modificare.

www.peugeot.com.ro

