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Peugeot //

Boxer



Από επαγγελµατίες σε επαγγελµατίες





H Peugeot και εσείς //

Πάνω από 10.000 σηµεία πωλήσεων στην Eυρώπη. 4.000 σηµεία πωλήσεων µόνο
στην Γαλλία και πάνω από 6.300 στην υπόλοιπη Eυρώπη.∆ιαλέγοντας ένα Peugeot, έχετε
την σιγουριά ενός δικτύου αποτελεσµατικού και φιλικού, πάντα στην διάθεσή σας. Mόνο
για την Eλλάδα, 82 Eπίσηµοι Έµποροι σας περιµένουν. Eµπιστευθείτε τους. Eίναι οι ειδικοί για το
Peugeot σας.

Boxer
H Peugeot και εσείς

Peugeot Assistance*

Ένα απλό τηλεφώνηµα στο νούµερο
210 57 61 111 αρκεί για να ξεπεράσετε
κάθε απρόοπτο.Tο πρόγραµµα οδικής
υποστήριξης PEUGEOT
ASSISTANCE* είναι κοντά σας 24
ώρες την ηµέρα,
7 ηµέρες την εβδοµάδα, 365 ηµέρες
τον χρόνο και σας βοηθά παντού
µέσα στην Eλλάδα, αλλά και στην
Eυρώπη.

*Για να γνωρίσετε καλύτερα τις
παροχές και τους όρους του
προγράµµατος της Peugeot
Assistance απευθυνθείτε στο ∆ίκτυο
των Eπισήµων Eµπόρων Peugeot.

Xρηµατοδότηση Peugeot

Eνηµερωθείτε από τους επίσηµους
εµπόρους µας, για το χρηµατοδοτικό
πρόγραµµα Peugeot Credit και
σίγουρα θα βρείτε τους ευνοϊκότερους
όρους της αγοράς.

Boutique Peugeot

∆ιαθέτει µία πλήρη γκάµα αξεσουάρ
από την Peugeot σχεδιασµένα ειδικά
για το αυτοκίνητό σας. Συµβουλευθείτε
επίσης το κατάλογο “Ligne de style,
Esprit du sport” ώστε να βρείτε τα
αντικείµενα και τα αξεσουάρ της
Peugeot που θέλετε να αγοράσετε για
σας... ή για τους άλλους.

Eγγύηση Peugeot

H ποιότητα Peugeot είναι δεδοµένη.
Πλεονέκτηµά της, το πλήρες δίκτυο
και η ποιότητα των δοκιµασµένων υλι-
κών της. Γι’αυτό προσφέρει εγγύηση:
2 ετών για απεριόριστο αριθµό χιλιο-
µέτρων για µηχανικά, ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά µέρη, 2 ετών για βαφή και
5 ετών για αντισκωριακή προστασία.

Aυθεντικά ανταλλακτικά Peugeot

Aσφάλεια και ποιότητα! H Peugeot
δοκίµασε και ενέκρινε κάθε ένα από
τα ανταλλακτικά της. H τοποθέτησή
τους από το επίσηµο ∆ίκτυό µας,
συνοδεύεται από εγγύηση ενός

χρόνου για το ανταλλακτικό και την
εργασία του.

H Peugeot και το περιβάλλον

H Peugeot και το δίκτυό της,
προσέχοντας το περιβάλλον,
ανακυκλώνει τα παλαιά ανταλλακτικά
από τις επισκευές των αυτοκινήτων.

H Peugeot στο Internet

Aνακαλύψτε την Peugeot µέσα από το
Internet.
Πληκτρολογήστε την διεύθυνση
www.peugeot.com
ή για τις Eλληνικές σελίδες
www.peugeot.gr.

Oι πληροφορίες και οι φωτογραφίες αυτού το διαφηµιστικού φυλλαδίου βασίζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά κατά την στιγµή της εκτύπωσης. Oι εξοπλισµοί που παρουσιάζονται υπάγονται
στον βασικό ή στον προαιρετικό εξοπλισµό, ανάλογα µε τις εκδόσεις. Mέσα στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων, η Peugeot διατηρεί το δικαίωµα της αλλαγής ανά πάσα στιγµή, των τεχνικών
χαρακτηριστικών, του βασικού και προαιρετικού εξοπλισµού και των χρωµάτων. H τρέχουσα τεχνική απεικονίσεως χρωµάτων δεν επιτρέπει την ακριβή απόδοση των χρωµάτων. Tο
προσπέκτους αυτό δεν αποτελεί συµβόλαιο αγοράς. Για κάθε διευκρίνιση ή συµπληρωµατική πληροφορία, αποτανθείτε στο Eπίσηµο ∆ίκτυο της Peugeot. Aπαγορεύεται η µερική ή ολική
αναπαραγωγή του παρόντος καταλόγου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Automobiles Peugeot.



kg
4 διαφορετικά µικτά βάρη
από 3,0 τόνους έως 4,0 τόνους

3 διαφορετικά ύψη
από 2,254 µ. έως 2,764 µ.

4 διαφορετικά µήκη
από 4,963 µ. έως 6,363 µ.

6 διαφορετικοί όγκοι
από 8 m3 έως 17 m3

Κάθε επαγγελµατίας έχει το Boxer του
Στυλ Peugeot //

Ανάλογα µε τη δραστηριότητά σας,
το επαγγελµατικό σας αυτοκίνητο
πρέπει να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις σας. Γι΄αυτό το λόγο
δεν υπάρχει ένα, αλλά πλήθος
από Boxer, µεταξύ των οποίων θα
βρείτε το ιδανικό, αυτό που σας
ταιριάζει.

Το Boxer παράγεται σε ποικίλες
εκδόσεις:*

• Φορτηγά κλειστού τύπου µε µονή
η διπλή καµπίνα για τη µεταφορά
εµπορευµάτων.

• Kαµπίνα µε πάτωµα και µονή ή
διπλή καµπίνα µε σασί.

Επιπλέον το Boxer διατίθεται σε δύο
διαφορετικές γκάµες:

• Γκάµα 300: Αυτή η γκάµα διατίθε-
ται σε τρεις διαφορετικές εκδό-
σεις 330, 333 και 335 µε µέγιστο
µικτό βάρος** 3,0 τόνους, 3,3 τό-
νους και 3,5 τόνους αντίστοιχα.

• Νέα γκάµα 400: Η συγκεκριµένη
γκάµα διατίθεται σε δύο εκδόσεις
435 και 440 µε µέγιστο µικτό
βάρος** 3,5 τόνους και 4,0
τόνους αντίστοιχα.

Σκεφτείτε το µε τις λιγότερες λεπτοµέρειες, το νέο Boxer δηµιουργήθηκε για ένα µόνο σκο-
πό: να είναι το καλύτερο εργαλείο στη δουλειά σας. Το ύφος του, σύγχρονο, εκφράζει δυναµι-
σµό, ευρωστία και ασφάλεια. Χάρη στον έξυπνο σχεδιασµό του, διαθέτετε ένα αυτοκίνητο
απόλυτα προσαρµοσµένο στο επάγγελµά σας.

* Μερικές εκδόσεις θα είναι διαθέσιµες αργότερα, για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο επίσηµο

δίκτυο Peugeot

** Μέγιστο επιτρεπόµενο βάρος

*** Επιπλέον µήκος (L,2S) διαθέσιµο στη έκδοση σασί
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Με διαφορετικά µήκη και ύψη το
Boxer αφήνει σε εσάς να επιλέξετε
το επαγγελµατικό αυτοκίνητο που
καλύπτει τις ανάγκες σας.

Μπορείτε να συνδυάσετε τρία ύψη
(2,254 µ. - 2,524 µ. – 2,764 µ.) µε
τέσσερα µήκη*** (4,963 µ. – 5,413 µ.–
5,998 µ. – 6,363 µ.), επιλέγοντας
ανάµεσα σε επτά διαφορετικά αµα-
ξώµατα (κλειστού τύπου) και έξι δια-
φορετικές διαστάσεις ωφέλιµων ό-
γκων, από 8 m³ (στην έκδοση LIHI)
έως 17 m³ (στην έκδοση L4H3). Οι
πίσω πόρτες προσαρµόζονται ανά-
λογα µε την έκδοση, ώστε να φιλο-

ξενήσουν µε άνεση τα εµπορεύµατα
που µεταφέρετε.

Επιπλέον, για το µεγαλύτερο δυνατό
χώρο φόρτωσης, κανένα κυβικό εκα-
τοστό του Boxer δε µένει ανεκµε-
τάλλευτο. Για παράδειγµα, ο όγκος
των θόλων έχει µειωθεί αυξάνοντας
το πλάτος του πατώµατος (πλάτος
µεταξύ θόλων 1,422 µ., µε µέγιστο
πλάτος χώρου φόρτωσης 1,870 µ.)

Για να απλοποιείτε την εργασία σας,
το κατώφλι φόρτωσης είναι ιδιαίτερα
χαµηλό από 53,5 cm έως 56,5 cm.

Τέλος, τόσο οι τρεις διαφορετικού
τύπου πίσω πόρτες όσο και οι
πλευρικές συρόµενες (των οποίων οι
διαστάσεις είναι ανάλογες µε το
αµάξωµα), απλοποιούν τις φορτοεκ-
φορτώσεις και αυξάνουν τη λειτουρ-
γικότητα. Το πάτωµα καλύπτεται από
ένα συνθετικό, αντιολισθητικό υλικό,
οι πίσω πόρτες ανοίγουν σε γωνία
από 96° έως 270° (προαιρετικά), επι-
πλέον µία δεύτερη συρόµενη πόρτα
είναι διαθέσιµη κατ΄επιλογή.

Το Boxer ανταποκρίνεται στις
ανάγκες σας, προτείνοντας τρεις
νέους πετρελαιοκινητήρες HDi:

• 2,2 HDi 100 ίπποι
• 2,2 ΗDi 120 ίπποι
• 3,0 HDi 157 ίπποι

Οι τρεις αυτοί κινητήρες
χαρακτηρίζονται από δύναµη και
ελαστικότητα κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες. Επιπλέον,
ανταποκρίνονται µε επιτυχία, τόσο
εντός όσο και εκτός πόλης.

Κάθε κινητήρας του Βoxer είναι
εξοπλισµένος µε το σύστηµα
"Common Rail" που επιτρέπει τον
άµεσο ψεκασµό του καυσίµου µε
υψηλή πίεση στο θάλαµο καύσης,
µειώνοντας την κατανάλωση
καυσίµου και τις εκποµπές ρύπων και
αυξάνοντας την ισχύ. Επιπλέον και οι
τρεις κινητήρες του Boxer
ανταποκρίνονται στις νόρµες Euro 4.

Τέλος, οι αναρτήσεις του Boxer
συνδυάζουν άνεση, ασφάλεια και
κράτηµα, κάτω από τις δυσκολότε-
ρες συνθήκες οδήγησης.

Εµπρός ανάρτηση τύπου Mac
Pherson µε τριγωνικά ψαλίδια και
αντιστρεπτική δοκό. Αυτός ο
συνδυασµός επιτρέπει ένα καλύτερο
έλεγχο της γεωµετρίας, δίνοντας
στο Boxer άριστη οδική συµπε-
ριφορά και άνεση.
Η πίσω ανάρτηση αποτελείται
από έναν άκαµπτο άξονα µε ηµιελ-
λειπτικά φύλλα, που διαφοροποιού-
νται ανάλογα µε το ωφέλιµο φορτίο
του οχήµατος.
Ο σωληνωτός άξονας του Boxer
επιτρέπει τη µείωση του ύψους σε
σχέση µε τον άξονα του τροχού,

χαµηλώνοντας έτσι το κατώφλι
φόρτωσης. Η ανάρτηση µονού
ελάσµατος είναι ειδικά σχεδιασµένη
ώστε να προσφέρει µία άνεση,
τόσο φυσική όσο και ακουστική.

Στο ύψος των επιδόσεων

Kλειστού τύπου

Pick-up

Pick-up διπλής καµπίνας

Kαµπίνα µε σασί

∆ιπλή καµπίνα µε σασί

Kαµπίνα µε πάτωµα

Eκδόσεις Boxer:



Καθηµερινό αντί-στρες

Άνεση //

Το Boxer έχει κερδίσει την προσοχή
σας. Η καµπίνα διαθέτει εξοπλισµούς
οικείους σε όλους τους επιβαίνοντες.
Χαρακτηρίζεται από άνεση,
φωτεινότητα και λειτουργικότητα.

Μπορεί να φιλοξενήσει µέχρι τρεις
επιβάτες, προσφέροντάς τους τη µέ-
γιστη ελευθερία κινήσεων, συµπερι-
λαµβανοµένου και αυτού που κάθε-

ται στο µεσαίο κάθισµα. Τα καθίσµα-
τα, µε προσεγµένες επενδύσεις, προ-
σφέρουν µια αξιοπρόσεκτη συγκρά-
τηση του σώµατος χάρη στις πολλα-
πλές ρυθµίσεις τους. Επιπλέον άνεση
και ησυχία επικρατούν στο εσωτερι-
κό του Boxer απόρροια της αποτε-
λεσµατικής ηχοµόνωσης και του δια-
χωριστικού καµπίνας (κατ΄επιλογή).

Η µεγάλη επιφάνεια των παραθύρων
εξασφαλίζει στους επιβαίνοντες µια
αξιοπρόσεκτη ορατότητα, ενώ ο χώ-
ρος των επιβατών χαρακτηρίζεται
από µία εσωτερική φωτεινότητα, χα-
ρακτηρίζοντάς τον ως από τους πλέ-
ον φιλόξενους.Επιπλέον, η φωτεινό-
τητα της καµπίνας εξασφαλίζεται από
µία διπλή πλαφονιέρα τοποθετηµένη
στην οροφή του αυτοκινήτου.

Τέλος, το ταµπλό, λειτουργικό και
πρακτικό, διαθέτει ένα µεγάλο
αριθµό αποθηκευτικών χώρων
ωφέλιµου όγκου 22 λίτρων.
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Η θέση οδήγησης είναι λειτουργική
και εργονοµική, διαθέτει εξοπλισµούς
που αυξάνουν την οδηγική
ευχαρίστηση. Στο τιµόνι υπάρχουν:

• Αυτόµατο άναµµα φώτων*
Μόλις σκοτεινιάσει

• Αυτόµατοι υαλοκαθαριστήρες*
Ενεργοποιούνται µε τις πρώτες
σταγόνες βροχής.

• Περιοριστής ταχύτητας**
Ενεργοποιείται ηχητικά όταν ξεπε-
ράσετε την προγραµµατισµένη τα-
χύτητα.

• Ηχητική υποβοήθηση
στο παρκάρισµα*
Ενεργοποιείται µόλις βάλετε την ό-
πισθεν, σας προειδοποιεί για την
παρουσία κάποιου αντικειµένου ή
ατόµου χάρη στους αισθητήρες υ-
περήχων που είναι τοποθετηµένοι
στο πίσω προφυλακτήρα. Η ειδο-

ποίηση γίνεται µε ηχητικά σήµατα
των οποίων η συχνότητα πυκνώνει
όσο µειώνεται η απόσταση από το
εµπόδιο.

• Κάµερα οπισθοπορείας*
∆ιευκολύνει ακόµα περισσότερο
τους ελιγµούς στο παρκάρισµα,
τοποθετηµένη στο τρίτο φως
φρένων, µεταδίδει την εικόνα σε
µία οθόνη LCD, κοντά στον
εσωτερικό καθρέφτη.

Nα σας βοηθάει όταν το χρειάζεστε

Κλιµατισµός*

Περιλαµβάνει φίλτρο γύρης και
επανακυκλοφορίας του αέρα.

Ράδιο CD*

Μονό ράδιο – CD, συµβατό µε ΜΡ3,
µε χειριστήριο στο τιµόνι.

Ντουλαπάκι συνοδηγού

Το ταµπλό διαθέτει δύο ντουλαπάκια
τα οποία κλειδώνουν για να
τοποθετείτε τα αντικείµενά σας µε
ασφάλεια.

Εξωτερικοί καθρέφτες διπλού
κρυστάλλου

Χάρις στο διπλό κρύσταλλο, διευκολύ-
νουν την οδήγηση και τους ελιγµούς. Η
ανώτερη ποιότητά τους προσφέρει µία
αξιοπρόσεκτη ορατότητα, όπως αυτή
των επιβατικών αυτοκινήτων, δεδοµένου
ότι το κάτω κρύσταλλο επιτρέπει στον
οδηγό να βλέπει τις κάτω προστατευτι-
κές λωρίδες του αµαξώµατος.

Ρυθµιστής ταχύτητας*

Επιτρέπει τον προγραµµατισµό της
ταχύτητας που δεν επιθυµείτε να
ξεπεράσετε, διατηρώντας µία
σταθερή ταχύτητα χωρίς να έχετε το
πόδι σας στο πεντάλ του γκαζιού.

* Προαιρετικά

** Aνάλογα µε τις εκδόσεις



Eµπιστοσύνη //

Εµπνέει εµπιστοσύνη

Αντοχή αµαξώµατος

Το νέο Boxer έχει σχεδιαστεί για να
απορροφά όλη την ενέργεια σε περί-
πτωση µετωπικής σύγκρουσης, προ-
στατεύοντας τους επιβαίνοντες µέσα
σε έναν κλωβό ασφαλείας. Ποικίλες
εµπνεύσεις από τον κατασκευαστή
συµµετέχουν σε αυτό το υψηλό
επίπεδο ασφάλειας.

• Ενισχυµένη δοµή, µε ζώνη ελεγχό-
µενης παραµόρφωσης εµπρός για
την απόσβεση της ενέργειας
σύγκρουσης.

• Κατασκευή από χάλυβα, προσδίδει
ακαµψία εξασφαλίζοντας την
προστασία των επιβατών.

• Οι εµπρός πόρτες είναι
ενισχυµένες συµµετέχοντας έτσι
στην ακαµψία του αµαξώµατος.

• Η διάσταση του εµπρός συγκροτή-
µατος συµµετέχει ώστε ένα µέρος
της ενέργειας να µεταφέρεται στο
κάτω µέρος του αµαξώµατος σε
περίπτωση µετωπικής σύγκρουσης.

• Ελεγχόµενη ανύψωση της πενταλι-
έρας και της κολώνας του τιµονιού
για την προστασία του οδηγού σε
περίπτωση σύγκρουσης.

Ζώνες ασφαλείας τριών σηµείων

Οι εµπρός ζώνες ασφαλείας ρυθµι-
ζόµενες σε ύψος* µε πυροτεχνικούς
προεντατήρες και περιοριστή δύνα-
µης. Με την ενεργοποίηση του πυρο-
τεχνικού στοιχείου, ο προεντατήρας
επιτρέπει το τράβηγµα της ζώνης
ασφαλείας, ενώ ο περιοριστής
δύναµης εξασφαλίζει τη σωστή
πίεση που ασκείται πάνω στο θώρακα.
*Εκτός της κεντρικής θέσης

Ένδειξη µη χρήσης ζώνης
ασφαλείας

Το κάθισµα του οδηγού διαθέτει
ένδειξη µη χρήσης της ζώνης
ασφαλείας, µε µια προειδοποιητική
ένδειξη στον πίνακα οργάνων, που
συνοδεύεται από µία ηχητική
προειδοποίηση.

Αερόσακοι

Για να προστατεύονται οι επιβάτες σε
περίπτωση σύγκρουσης, το Boxer
επιστρατεύει τα µεγάλα µέσα.

• Αερόσακος οδηγού όγκου 60 λί-
τρων και συνοδηγού* όγκου 120
λίτρων.

• ∆ύο πλευρικοί* αερόσακοι όγκου
10 λίτρων, τοποθετηµένοι στην πλά-
τη των εµπρός καθισµάτων.

• ∆ύο αερόσακοι τύπου κουρτίνας*
όγκου 15 λίτρων, ενσωµατωµένοι
στην οροφή του χώρου επιβατών,
που προστατεύουν το κεφάλι των
επιβατών και παρεµβάλλονται ανά-
µεσα σε αυτούς και στην επιφάνεια
του τζαµιού.

*Προαιρετικά

Να είστε ασφαλείς στο αυτοκίνητό σας. Αυτό είναι το λιγότερο που µπορείτε
να ζητήσετε. Γι΄αυτό το λόγο το Boxer φέρει εκείνες τις καινοτοµίες για να
προστατέψει εσάς και του επιβάτες σας όσο πιο αποτελεσµατικά γίνεται σε
περίπτωση ατυχήµατος.
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Εξασφαλισµένη πρόσβαση
Το Boxer έχει επιπλέον καθήκον να
προστατεύει εσάς και τα εµπορεύµα-
τά σας. Προς αυτή την κατεύθυνση
διαθέτει ποικίλους αντικλεπτικούς
µηχανισµούς, που χαρακτηρίζουν ό-
λα τα αυτοκίνητα της κατηγορίας
“Ε” των προδιαγραφών Thatcham.
Αυτό το υψηλό επίπεδο αντικλεπτικής
ασφάλειας που διαθέτει το Boxer το
κατατάσσει ως ένα από τα πλέον ασ-
φαλή αυτοκίνητα στην κατηγορία του.

Ηλεκτρονικό immobilizer

Εξοπλισµένο µε αντικλεπτικό
σύστηµα immobilizer
τελευταίας γενιάς:
Το κλειδί περιέχει έναν κωδικό
που δίνει εντολή στον ηλεκτρονικό
εγκέφαλο και στη συνέχεια επιτρέπει
την εκκίνηση του κινητήρα.

Αυτόµατο κλείδωµα θυρών
εν κινήσει

Όλες οι θύρες του Boxer κλειδώ-
νουν αυτόµατα µόλις το αυτοκίνητο
αναπτύξει ταχύτητα 20 km/h. Σε πε-
ρίπτωση σύγκρουσης ξεκλειδώνουν
αυτόµατα.

Υπερκλείδωµα εµπρός και
πίσω θυρών*

Χάρις στο αντικλεπτικό σύστηµα
που διαθέτει το Boxer, είναι αδύνατη
η παραβίαση θύρας της οποίας το
τζάµι έχει σπάσει.

Περιµετρικός συναγερµός και αι-
σθητήρας ανίχνευσης µετακίνησης

Το περιµετρικό σύστηµα συναγερµού
ενεργοποιείται µε τη παραβίαση των
θυρών και του καπό. Το σύστηµα αυ-
τό συµπληρώνεται, στον προαιρετικό
εξοπλισµό, από το συναγερµό µετακί-
νησης, που ενεργοποιείται αν επιχει-
ρηθεί να ανασηκωθεί το όχηµά σας.

Κεντρικό και ανεξάρτητο
κλείδωµα θυρών

Το Boxer διαθέτει δύο ανεξάρτητες
ζώνες κεντρικού κλειδώµατος: της
καµπίνας των επιβατών και του χώ-
ρου φόρτωσης. Ένα πλήκτρο τοπο-
θετηµένο στην κεντρική κονσόλα
σας επιτρέπει να ελέγχετε το κλεί-
δωµα όλων των θυρών του αυτοκι-
νήτου, ενώ ένα άλλο πλήκτρο τοπο-
θετηµένο στην πόρτα του οδηγού,
επιτρέπει το άνοιγµα και το κλείδω-
µα µόνο του χώρου φόρτωσης. Τέ-
λος, το κλειδί υψηλής συχνότητας ε-
πιτρέπει τον έλεγχο των θυρών ανε-
ξάρτητα τη µία από την άλλη.

Μαρκάρισµα του αριθµού πλαισίου

Για την εύκολη αναγνώριση ενός
κλεµµένου αυτοκινήτου, ο αριθµός
πλαισίου του είναι τοποθετηµένος
στο κάτω τµήµα του εµπρός
παρµπρίζ.

*Προαιρετικά

Σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος
τροχών (ABS)

Προλαµβάνει το µπλοκάρισµα των
τροχών σε περίπτωση απότοµου
φρεναρίσµατος.

Υποβοήθηση απότοµης πέδησης
(AFU)

Πολλαπλασιάζει την πίεση που εσείς
ασκείτε στο πεντάλ του φρένου σε
περίπτωση απότοµου φρεναρίσµα-
τος. Αυτή η υποβοήθηση µειώνει
την απόσταση ακινητοποίησης
του αυτοκινήτου.

Ηλεκτρονικός κατανεµητής
πέδησης (REF)

Κατανέµει την πίεση των φρένων
στους τέσσερις τροχούς, λαµβάνο-
ντας υπόψη την πρόσφυση και το
φορτίο του οχήµατος.

Σύστηµα αντιολίσθησης τροχών
(ASR)

Αποτρέπει τους τροχούς από το να
περιστρέφονται ανεξέλεγκτα σε συν-
θήκες περιορισµένης πρόσφυσης.

ESP* (Ηλεκτρονικό πρόγραµµα
ευστάθειας)

Για να διατηρεί το Boxer απόλυτη
ισορροπία σε δύσκολες καταστάσεις,
είναι εξοπλισµένο στον προαιρετικό
εξοπλισµό µε ESP, που βοηθά τον
οδηγό να διατηρεί το όχηµα στη
σωστή τροχιά, πάντα µέσα στα όρια
των νόµων της φυσικής, σε περίπτω-
ση εµφάνισης υπερστροφής ή υπο-
στροφής.

Aσφάλεια τροφοδοσίας καυσίµου

Σε περίπτωση σύγκρουσης διακό-
πτεται η τροφοδοσία καυσίµου, µειώ-
νοντας έτσι τη πιθανότητα πρόκλη-
σης πυρκαγιάς.

Εντοπισµός ανοιχτής θύρας

Το σύστηµα αυτό ανιχνεύει τις πόρ-
τες που παραµένουν ανοιχτές στο
χώρο φόρτωσης εµπορευµάτων.
Οι ενδείξεις εµφανίζονται στην
οθόνη πολλαπλών χρήσεων.

Ηλεκτρικό παράθυρο ασφαλείας
του οδηγού

Το παράθυρο του οδηγού, µε µηχα-
νισµό άµεσου ανοίγµατος/κλεισίµα-
τος, διαθέτει και σύστηµα ανίχνευ-
σης εµποδίου, όπου σε περίπτωση
που κάποιο εµπόδιο παρεµβληθεί, το
παράθυρο ακινητοποιείται.

*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισµό ανάλογα

µε την έκδοση

Aνεξάρτητο κλείδωµα του χώρου
φόρτωσης



∆ιαθέσιµα αµαξώµατα //

Φορτηγό κλειστού τύπου

∆ιαστάσεις

Έκδοση L1H1 Έκδοση L2H2 Έκδοση L3H3 Έκδοση L4H3

Όγκοι
Mέχρι 6 διαθέσιµοι όγκοι

L1H1 L2H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3

Όγκος (m3) 8,0 10,0 11,5 13,0 15,0 15,0 17,0

Mήκος Ύψος

4,963 µ. 2,254 µ.

5,413 µ. 2,254 µ.

5,413 µ. 2,524 µ.

5,998 µ. 2,524 µ.

5,998 µ. 2,764 µ.

6,363 µ. 2,524 µ.

6,363 µ. 2,764 µ.

Mήκος Ύψος

2,670 µ. 1,662 µ.

3,120 µ. 1,662 µ.

3,120 µ. 1,932 µ.

3,705 µ. 1,932 µ.

3,705 µ. 2,172 µ.

4,070 µ. 1,932 µ.

4,070 µ. 2,172 µ.

L1H1

L2H1

L2H2

L3H2

L3H3

L4H2

L4H3

Πλάτος Ύψος

1,562 µ. 1,520 µ.

1,562 µ. 1,520 µ.

1,562 µ. 1,790 µ.

1,562 µ. 1,790 µ.

1,562 µ. 2,030 µ.

1,562 µ. 1,790 µ.

1,562 µ. 2,030 µ.

Πλάτος Ύψος

1,075 µ. 1,485 µ.

1,250 µ. 1,485 µ.

1,250 µ. 1,755 µ.

1,250 µ. 1,755 µ.

1,250 µ. 1,755 µ.

1,250 µ. 1,755 µ.

1,250 µ. 1,755 µ.

Mέγιστο εσωτερικό πλάτος 1,870 µ.
Πλάτος µεταξύ θόλων 1,422 µ.

Ύψος κατώφλι φόρτωσης
από 0,535 έως 0,565 µ.

Πλάτος (χωρίς
καθρέπτες) 2,050 µ.

Eξωτερικές διαστάσεις Άνοιγµα θυρών

Πλευρικές συρόµενες πόρτες Πίσω θύρες

Eσωτερικές διαστάσεις
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Gamme 300 2.2 l HDi 100 2.2 l HDi 120 3.0 l HDi 160

L1H1

330 1155 1140 NC

333 1455 1440 NC

L2H1

330 1115 1100 NC

333 1415 1400 NC

L2H2

330 1090 1075 NC

333 1390 1375 NC

335 1590 1575 NC

L3H2

333 1340 1325 NC

335 1540 1525 NC

L3H3

335 1515 1500 NC

Ωφέλιµο φορτίο (Kg) -
Φορτηγό κλειστού τύπου

kg
4 διαφορετικά
µικτά βάρη
από 3,0 τόνους
έως 4,0 τόνους

3 διαφορετικά
ύψη από 2,254 µ.
έως 2,764 µ.

4 διαφορετικά
µήκη από 4,963 µ.
έως 6,363 µ.

6 διαφορετικοί
όγκοι από 8 m3

έως 17 m3

Gamme 400 2.2 l HDi 120 3.0 l HDi 160

L3H3

435 NC NC

L4H2

440 NC NC

L4H3

440 NC NC



Pick-up Pick-up διπλής καµπίνας

∆ιαθέσιµα αµαξώµατα //

Pick-up / Pick-up διπλής καµπίνας

∆ιαστάσεις

kg
3 διαφορετικά
µικτά βάρη
από 3,3 τόνους
έως 4,0 τόνους

Ύψος 2,254 µ.

3 διαφορετικά
µήκη
από 5,385 µ.
έως 6,320 µ.

Ωφέλιµο φορτίο (Kg)

Gamme 300 2.2 l HDi 100 2.2 l HDi 120 3.0 l HDi 160

L2

335 1660 1645 NC

L3

333 1405 1390 NC

335 1605 1590 NC

Gamme 400 2.2 l HDi 120 3.0 l HDi 160

L4

435 NC NC

440 NC NC

Pick-up Pick-up διπλής καµπίνας

Mήκος Mήκος

5,358 µ. 5,358 µ.

5,943 µ. 5,943 µ.

6,308 µ. 6,308 µ.

L2

L3

L4

Ύψος 2,254 µ.
Πλάτος 2,050 µ.
(χωρίς καθρέπτες)

Eξωτερικές διαστάσεις Eσωτερικές διαστάσεις

L2

L3

L4

Pick-up Pick-up διπλής καµπίνας

Mήκος Mήκος

3,248 µ. 2,398 µ.

3,833 µ. 2,888 µ.

4,198 µ. 3,338 µ.

Πλάτος 2,034 µ.
Ύψος κιγκλιδωµάτων 0,400 µ.



Kαµπίνα µε σασί ∆ιπλή καµπίνα µε σασί

Kαµπίνα µε σασί / ∆ιπλή καµπίνα µε σασί

∆ιαστάσεις

kg
4 διαφορετικά
µικτά βάρη από
3,3 τόνους έως
4,0 τόνους

Ύψος 2,254 µ.

5 διαφορετικά
µήκη
από 4,908 µ.
έως 6,308 µ.

Mήκος Ύψος

4,908 µ. 2,254 µ.

5,358 µ. 2,254 µ.

5,708 µ. 2,254 µ.

5,943 µ. 2,254 µ.

6,308 µ. 2,254 µ.

Kαµπίνα µε σασί

L1

L2

L2S

L3

L4

Eξωτερικές διαστάσεις

Mήκος Ύψος

5,358 µ. 2,254 µ.

5,943 µ. 2,254 µ.

6,308 µ. 2,254 µ.

∆ιπλή καµπίνα µε σασί

L2

L3

L4

Eξωτερικές διαστάσεις

Πλάτος (χωρίς καθρέπτες) 2,050 µ.
Mέγιστο πλάτος αµαξώµατος 2,350 µ.
Mέγιστο ύψος αµαξώµατος 3,500 µ.

Πλάτος (χωρίς καθρέπτες) 2,050 µ.
Mέγιστο πλάτος αµαξώµατος 2,350 µ.
Mέγιστο ύψος αµαξώµατος 3,500 µ.

Gamme 300 2.2 l HDi 100 2.2 l HDi 120 3.0 l HDi 160

L1

333 1710 1695 NC

L2

333 1680 1665 NC

L2S

335 1870 1855 NC

L3

333 1660 1645 NC

335 1860 1845 NC

Ωφέλιµο φορτίο (Kg)

Gamme 400 2.2 l HDi 120 3.0 l HDi 160

L2

435 NC NC

440 NC NC

L3

435 NC NC

440 NC NC

L4

435 NC NC

440 NC NC
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∆ιαθέσιµα αµαξώµατα //

Kαµπίνα µε πάτωµα

L2

L3

L4

∆ιαστάσεις

Gamme 300 2.2 l HDi 100 2.2 l HDi 120 3.0 l HDi 160

L2

333 1700 1685 NC

335 1900 1885 NC

L3

333 1685 1670 NC

335 1885 1870 NC

Gamme 400 2.2 l HDi 120 3.0 l HDi 160

L4

435 NC NC

440 NC NC

Eξωτερικές διαστάσεις

Mήκος

5,358 µ.

5,943 µ.

6,308 µ.

Πλάτος (χωρίς καθρέπτες) 2,050 µ.
Mέγιστο πλάτος αµαξώµατος 2,350 µ.
Mέγιστο ύψος αµαξώµατος 3,500 µ.

kg
3 διαφορετικά µικτά
βάρη από 3,3 τόνους
έως 4,0 τόνους

3 διαφορετικά µήκη
από 5,358 µ.
έως 6,308 µ.

Kαµπίνα µε πάτωµα L2 Kαµπίνα µε πάτωµα L3 Kαµπίνα µε πάτωµα L4

Kαµπίνα µε πάτωµα

Ωφέλιµο φορτίο (Kg)



Προσωπικότητα //

Λευκό Banquise Τα καθίσµατα του Boxer επενδυµένα µε κοµ-
ψά και λειτουργικά υφάσµατα Transcodage

Ivoire Paganini

Για όλα τα γούστα

Χωρίς να αποκηρύξει την ιδιότητα του επαγγελµατικού αυτοκινήτου, το Boxer σας αφήνει το
δικαίωµα να επιλέξετε το χρώµα της αρεσκείας σας. Η επιλογή είναι δική σας.

Μεταλλικά χρώµατα (κατ΄επιλογή)

Απλά χρώµατα

Γκρι Aluminium Γκρι Fer Λευκόχρυσο Μπλέ Lago Azzuro

Κόκκινο Profond Πορτοκαλί Batik

Κόκκινο Tiziano Μπλέ Line Μπλέ Imperial Κίτρινο Carioca



Zήστε την εµπειρία µ’ ένα Boxer
www.peugeot.gr

Ανακαλύψτε την προσωπικότητα
του νέου Boxer. Το εκφραστικό
του στυλ χωρίς αµφιβολία
διεγείρει τις αισθήσεις σας.
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε
ανάµεσα σε ποικίλα αµαξώµατα.
Οι κινητήρες, το επίπεδο άνεσης
και ασφάλειας, σίγουρα σας
έπεισαν. Με το Βoxer να είστε
σίγουροι ότι κάνετε τη σωστή
επιλογή.

Όλα αυτά είναι καλά,
αλλά σας αρκούν;
Για να µάθετε περισσότερα για το
µελλοντικό σας Boxer, για να
βρείτε ακριβώς αυτό που θέλετε,
για να υπολογίσετε την τιµή του
σε συνδυασµό µε το επίπεδο
εξοπλισµού και τον προαιρετικό
εξοπλισµό που θα επιλέξετε,
συνδεθείτε στο Internet και στο
site www.peugeot.gr

Στο επίσηµο site θα βρείτε
επίσης πληροφορίες για το
δίκτυο των Eπίσηµων Eµπόρων
Peugeot, τις υπηρεσίες και όλα τα
νέα για τις δραστηριότητες της
Peugeot.





H Peugeot και εσείς //

Πάνω από 10.000 σηµεία πωλήσεων στην Eυρώπη. 4.000 σηµεία πωλήσεων µόνο
στην Γαλλία και πάνω από 6.300 στην υπόλοιπη Eυρώπη.∆ιαλέγοντας ένα Peugeot, έχετε
την σιγουριά ενός δικτύου αποτελεσµατικού και φιλικού, πάντα στην διάθεσή σας. Mόνο
για την Eλλάδα, 82 Eπίσηµοι Έµποροι σας περιµένουν. Eµπιστευθείτε τους. Eίναι οι ειδικοί για το
Peugeot σας.

Boxer
H Peugeot και εσείς

Peugeot Assistance*

Ένα απλό τηλεφώνηµα στο νούµερο
210 57 61 111 αρκεί για να ξεπεράσετε
κάθε απρόοπτο.Tο πρόγραµµα οδικής
υποστήριξης PEUGEOT
ASSISTANCE* είναι κοντά σας 24
ώρες την ηµέρα,
7 ηµέρες την εβδοµάδα, 365 ηµέρες
τον χρόνο και σας βοηθά παντού
µέσα στην Eλλάδα, αλλά και στην
Eυρώπη.

*Για να γνωρίσετε καλύτερα τις
παροχές και τους όρους του
προγράµµατος της Peugeot
Assistance απευθυνθείτε στο ∆ίκτυο
των Eπισήµων Eµπόρων Peugeot.

Xρηµατοδότηση Peugeot

Eνηµερωθείτε από τους επίσηµους
εµπόρους µας, για το χρηµατοδοτικό
πρόγραµµα Peugeot Credit και
σίγουρα θα βρείτε τους ευνοϊκότερους
όρους της αγοράς.

Boutique Peugeot

∆ιαθέτει µία πλήρη γκάµα αξεσουάρ
από την Peugeot σχεδιασµένα ειδικά
για το αυτοκίνητό σας. Συµβουλευθείτε
επίσης το κατάλογο “Ligne de style,
Esprit du sport” ώστε να βρείτε τα
αντικείµενα και τα αξεσουάρ της
Peugeot που θέλετε να αγοράσετε για
σας... ή για τους άλλους.

Eγγύηση Peugeot

H ποιότητα Peugeot είναι δεδοµένη.
Πλεονέκτηµά της, το πλήρες δίκτυο
και η ποιότητα των δοκιµασµένων υλι-
κών της. Γι’αυτό προσφέρει εγγύηση 2
ετών και για απεριόριστο αριθµό χιλιο-
µέτρων, για τα µηχανικά µέρη, την ερ-
γασία και τα ανταλλακτικά, τρία χρόνια
εγγύηση βαφής καθώς και δώδεκα
χρόνια εγγύηση κατά της σκουριάς.

Aυθεντικά ανταλλακτικά Peugeot

Aσφάλεια και ποιότητα! H Peugeot
δοκίµασε και ενέκρινε κάθε ένα από
τα ανταλλακτικά της. H τοποθέτησή
τους από το επίσηµο ∆ίκτυό µας,
συνοδεύεται από εγγύηση ενός

χρόνου για το ανταλλακτικό και την
εργασία του.

H Peugeot και το περιβάλλον

H Peugeot και το δίκτυό της,
προσέχοντας το περιβάλλον,
ανακυκλώνει τα παλαιά ανταλλακτικά
από τις επισκευές των αυτοκινήτων.

H Peugeot στο Internet

Aνακαλύψτε την Peugeot µέσα από το
Internet.
Πληκτρολογήστε την διεύθυνση
www.peugeot.com
ή για τις Eλληνικές σελίδες
www.peugeot.gr.

Oι πληροφορίες και οι φωτογραφίες αυτού το διαφηµιστικού φυλλαδίου βασίζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά κατά την στιγµή της εκτύπωσης. Oι εξοπλισµοί που παρουσιάζονται υπάγονται
στον βασικό ή στον προαιρετικό εξοπλισµό, ανάλογα µε τις εκδόσεις. Mέσα στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων, η Peugeot διατηρεί το δικαίωµα της αλλαγής ανά πάσα στιγµή, των τεχνικών
χαρακτηριστικών, του βασικού και προαιρετικού εξοπλισµού και των χρωµάτων. H τρέχουσα τεχνική απεικονίσεως χρωµάτων δεν επιτρέπει την ακριβή απόδοση των χρωµάτων. Tο
προσπέκτους αυτό δεν αποτελεί συµβόλαιο αγοράς. Για κάθε διευκρίνιση ή συµπληρωµατική πληροφορία, αποτανθείτε στο Eπίσηµο ∆ίκτυο της Peugeot. Aπαγορεύεται η µερική ή ολική
αναπαραγωγή του παρόντος καταλόγου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Automobiles Peugeot.


