PARTNER
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR
Número de cilindros
Número de válvulas / cilindro
Cilindrada ( l )

4
16
1587

Potência máxima cv (DIN) / rpm

Álcool: 113 / 5600 - Gasolina: 110 / 5600

Torque máximo kgf.m (DIN) / rpm

Álcool: 15,5 / 4000 - Gasolina: 14,2/ 4000

Alimentação

Injeção eletrônica multiponto

TRANSMISSÃO
Tração
Caixa de mudanças

Dianteira
Manual 5 marchas

DIREÇÃO
Direção

Hidráulica

SUSPENSÃO
Dianteira

Traseira

Independentes, tipo Mac Pherson, amortecedores
hidráulicos e barra estabilizadora
Independentes, com barras de torção,
amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora

* Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança
de produto ou ano / modelo.
* A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso as características
e especificações técnicas dos seus veículos. Consulte a concessionária mais próxima
para confirmação dos equipamentos, opcionais, suas respectivas características
técnicase a disponibilidade dos veículos.

FREIOS
Dianteiros
Traseiros

Discos ventilados
Tambores

PNEUS
Pneus

175 / 65 R 14

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

NÚMERO DE LUGARES
Lugares

2

PESOS (kg) *
Reboque (kg)
Peso vazio em ordem de marcha (kg)

600
1219

Carga útil total - incluindo condutor e passageiro (kg)

800

Peso máximo admissível pelo eixo dianteiro (kg)

890

Peso máximo admissível pelo eixo traseiro (kg)

1047

PERFORMANCES CEE
Velocidade máxima km/h

164

Aceleração de 0 a 100 km/h (s)

14.5

COMBUSTIVEL *
Capacidade do Tanque (l)
Combustível

55
Flex: Álcool e/ou Gasolina

* Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança
de produto ou ano / modelo.
* A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso as características
e especificações técnicas dos seus veículos. Consulte a concessionária mais próxima
para confirmação dos equipamentos, opcionais, suas respectivas características
técnicase a disponibilidade dos veículos.

COMPARTIMENTO DE CARGAS *
Volume (l)

3000

Comprimento (mm)

1700

Distância entre caixas de rodas (mm)

1190

Altura (mm)

1140

DIMENSÕES
Entre-eixos (mm)

2693

Comprimento (mm)

4137

Largura - sem espelhos (mm)

1724

Largura - com espelhos (mm)

1960

Altura (mm)

1838

* Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança
de produto ou ano / modelo.
* A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso as características
e especificações técnicas dos seus veículos. Consulte a concessionária mais próxima
para confirmação dos equipamentos, opcionais, suas respectivas características
técnicase a disponibilidade dos veículos.

SEGURANÇA
ABS
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
Bloqueio de vazamento do tanque de combustível, em caso de acidentes
Chave com partida codificada
Cintos de seguraça retráteis de três pontos com regulagem de altura
Cintos de segurança retráteis com bloqueio de folga
Duplo airbag Frontal
Faróis com regulagem interna de altura do facho
Faróis halógenos
Indicador de manutenção do veículo
Lanterna de neblina traseira
Limpador e lavador do pára-brisa com intermitência
Piscas laterais na cor branca
Protetor de cárter
Retrovisor interno dia e noite
Retrovisores externo com regulagem interna manual
Tampa do tanque de combustível à chave
Terceira luz de freio

* Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança
de produto ou ano / modelo.
* A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso as características
e especificações técnicas dos seus veículos. Consulte a concessionária mais próxima
para confirmação dos equipamentos, opcionais, suas respectivas características
técnicase a disponibilidade dos veículos.

CONFORTO
Apoios de braços moldados nas portas Dianteira
Ar quente
Ar-condicionado
Bancos reclinaveis
Bancos revestidos em tecido
Compartimento para objetos nas portas
Console central com porta-objetos
Direção com regulagem de altura
Direção hidráulica
Ganchos para amarração de carga na caçamba
Luz de cortesia dianteira com temporizador
Luz de cortesia no compartimento de carga
Odômetro (total e parcial)
Pára-sóis bi articulados
Porta lateral deslizante lado do passageiro
Porta luvas com tampa
Portas traseiras com abertura até 180º
Portas traseiras com vidro
Relógio digital no painel
Tomada 12V no console central
Ventilação forçada com 4 velocidades

* Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança
de produto ou ano / modelo.
* A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso as características
e especificações técnicas dos seus veículos. Consulte a concessionária mais próxima
para confirmação dos equipamentos, opcionais, suas respectivas características
técnicase a disponibilidade dos veículos.

ESTÉTICA EXTERIOR
Antena no teto
Console central com delalhe tipo aluminio
Vidros verdes

CORES DISPONÍVEIS
Branco Banquise
Cinza Alluminium
Preto Perla nera

A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso as características
e especificações técnicas dos seus veículos.
Consulte a concessionária mais próxima para confirmação dos equipamentos, opcionais,
suas respectivas características técnicas e a disponibilidade dos veículos.

