
 02-6756555 תלפיות,  א.ת.   9 חרוצים  יד   - ירושלים   |  03-6710333  ,5 תובל   - אביב  תל   |  03-6710493  ,3 מושביץ  מרק   - ראשל"צ   שורק 
17 היהלומים   - אשדוד   |  03-6710599  ,4 המנופים  - הרצליה   |  08-6292111 יהודית,  קרית  ת  אזה"   ,1 הארץ  תוצרת   - שבע   באר 
,15 המרכבה  רמ"ר,   - אשקלון   |  04-8810410 פוסט(  הצ'ק  )מתחם   18 מלאכה  בעלי  הצפון,  רכב   - חיפה   |  08-6686000 אזה"ת,  חורין   מרכז 
04-6572222  ,2003 כביש  ציפורי,  -סוכנות  נצרת   |  0732-636321 אזה"ת,   9 המוביל  פוספלד,  המוביל   - כ"ס   |  08-6759995 צפוני,   אזה"ת 

| כרמיאל - יורו 2000, היוצרים 22, 04-9982287 | נתניה - אמפאר, פנקס 9 אזה"ת צפוני, 09-8873225

4989*
לתיאום נסיעת מבחן

)2.0L נתוני צריכת דלקדגם )נפח מנוע
)ליטרים ל-100 ק“מ*(

L1 H1 3355.5בין עירוני6.3עירוני
L2 H2 3355.7בין עירוני6.5עירוני
L3 H2 3355.9בין עירוני6.7עירוני
L3 H2 4406.1בין עירוני6.9עירוני
L4 H3 4406.1בין עירוני6.9עירוני

5.7בין עירוני6.5עירוניL3 440 חד קבינה
6.1בין עירוני6.9עירוניL3 335 דבל קבינה

דגםקוד דגם
L1 H1 335
L2 H2 335
L3 H2 335
L3 H2 440
L4 H3 440

L3 440 חד קבינה
L3 335 דבל קבינה

רמת 
בטיחות 

רמת 876543210גבוהה
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותי

המידע והנתונים המופיעים בפרסום זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. ייתכנו 
הבדלים בין התיאור המובא בפרסום לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט והן מבחינת האביזרים הנלווים. כמו כן ייתכנו הבדלים 
בדגם מסויים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק 
 מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרסום.

כל התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס“ט 2009.
CE/715/2007 נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה, תקן*

1 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 זיהום מזערי15 זיהום מרבי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
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PEUGEOT BOXER



טנדרסגור
L1 H1
335

Euro 6

L2 H2
335

Euro 6

L3 H2
335

Euro 6

L3 H2
440

Euro 6

L4 H3
440

Euro 6

 חד-קבינה
L3 / 440
Euro 6

דבל-קבינה
L3 / 335
Euro 6

מנוע
199719971997נפח מנוע דיזל
444מספר בוכנות 

אופציה3750 / 130הספק מירבי )סל״ד / כ״ס( 
3750 / 3750130 / 163  163כ"ס

1750 / 175035.7 / 35.7 1750 / 35.7מומנט מירבי )סל״ד / קג״מ(
)COMMON RAIL( הזרקה בשיטת מסילה משותפת∞∞∞

TURBO∞∞∞

מיכל אוריאה - נוזל המסייע בהפחתת פליטות
151515מנועי דיזל )ליטרים(

 תיבת הילוכים
∞∞∞∞∞∞∞ידנית עם 6 הילוכים קידמים

היגוי
∞∞∞∞∞∞∞הגה כוח

11.2612.6414.2414.2414.2414.24קוטר סיבוב בין מדרכות )במטרים(
11.4412.8414.4614.4614.4614.46קוטר סיבוב בין קירות )במטרים(

מתלים
לפנים: מתלה נפרד לכל גלגל )דמויי מק-פרסון( עם זרועות משולשות וקפיצים לולייניים 

מאחור: סרן עם קפיצים עלים
בלמים

∞∞∞∞∞∞∞דיסקים מאווררים  בבלמים קידמים

∞∞∞∞∞∞∞דיסקים בלמים אחוריים 

 בטיחות
∞∞∞∞∞∞∞2 כריות אוויר קדמיות 

∞∞∞∞∞∞∞מערכת Mobileye )התקנה מקומית(

∞∞∞∞∞∞∞ABS - מערכת למניעת נעילת הגלגלים

∞∞∞∞∞∞∞ASR - מערכת לבקרת משיכה

∞∞∞∞∞∞∞ESP - מערכת אלקטרונית לבקרת יציבות

 משקל )ק"ג(
1,9352,0002,0502,1352,2102,0252,140משקל עצמי מזערי

1,5751,5101,4601,8551,7801,9651,370כושר העמסה *
3,5103,5103,5103,9903,9903,9903,510משקל כללי מורשה

מפרט טכני

*CEE הפרש בין משקל מורשה ומשקל עצמי מזערי



קצר נמוך

ארוך גבוה
335
440

סופר ארוך סופר גבוה



טנדרסגור
L1 H1
335

Euro 6

L2 H2
335

Euro 6

L3 H2
335

Euro 6

L3 H2
440

Euro 6

L4 H3
440

Euro 6

 חד-קבינה
L3 / 440
Euro 6

דבל-קבינה
L3 / 335
Euro 6

 מידות חיצוניות )מ״מ(
4,9635,4135,9985,9986,3636,3286,228אורך חיצוני

2,2542,5222,5222,5222,7602,2542,254גובה חיצוני כללי
2,0502,0502,0502,0502,0502,1002,100רוחב חיצוני

 מידות פנימיות )מ״מ(
2,6703,1203,7053,7054,0703,8332,950אורך פנימי
1,6621,9321,9321,9322,172גובה פנימי

1,8701,8701,8701,8701,8702,0342,034רוחב פנים מירבי
1,4221,4221,4221,4221,422רוחב פנים בין הגלגלים

 דלתות צידיות )מ״מ(
1,0751,2501,2501,2501,250מיפתח רוחב דלת צד
1,4851,7551,7551,7551,755מיפתח גובה דלת צד

 דלתות אחוריות )מ״מ(
1,5621,5621,5621,5621,562מיפתח רוחב דלת אחורית
1,5201,7901,7901,7902,030מיפתח גובה דלת אחורית

 מרחק בין סרנים )מ״מ(
3,0003,4504,0354,0354,0354,035

 נפחים )ל׳(
פתוחפתוח8,00011,50013,00013,00017,000תא מטען
9090מיכל דלק

 כושר גרירה )ק״ג(
2,5002,500עם בלמים

750750ללא בלמים
 צמיגים רדיאלים

R 15 215/70R 15 215/70R 16 215/75R 16 215/75R 16 215/75R 16 225/75R 15 215/70



תא יחיד

תא  כפול






