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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR
Motor
Número de Cilindros e Válvulas
Cilindrada
Alimentação

1.6 Flex 120 Vti
4 cilindros e 16 válvulas
1587 cm3
Injeção eletrônica MPI

Potência máxima ( cv / rpm)

Álcool: 122 / 5800 - Gasolina: 115 / 6000

Torque máximo (kgfm / rpm)

Álcool: 16,1 / 4000 - Gasolina: 15,2 / 4000

DESEMPENHO
Velocidade máxima (em circuito)
Acelaração 0 a 100 km/h

Álcool: 173 km/h - Gasolina: 166 km/h
Álcool: 11 segundos - Gasolina: 10,3 segundos

TRANSMISSÃO
Câmbio
Tração
Marchas

Manual de 5 marchas
Dianteira
5 frente e 1 ré

DIREÇÃO
Sistema de Direção

Direção Hidráulica

* 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.

SUSPENSÃO
Dianteira

Traseira

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

FREIOS
Sistema dianteiro
Sistema traseiro
Auxílio à frenagem

Discos ventilados
Tambores
Sistema de freio ABS + REF

PNEUS E RODAS
Medida dos pneus

175 / 65 R14

Rodas

Roda de aço 14"

Estepe

Roda de aço 14" (Homogêneo)

COMBUSTIVEL
Combustível
Tanque

Flex: Álcool e/ou Gasolina
55 litros

* 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.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSÕES DO VEÍCULO
Comprimento

4.137 mm

Largura

1.724 mm

Largura com espelhos

1.960 mm

Altura

1.819 mm

Entre-eixos

2.693 mm

Balanço (dianteiro/traseiro)

836 mm / 608 mm

DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA
Volume útil (área da zona de carga)

3,0 m3

Comprimento máximo (chão da zona de carga)

1.700 mm

Largura

1.320 mm

Largura (entre caixas de roda)

1.190 mm

Altura da zona de carga

1.155 mm

DIMENSÕES DOS ACESSOS AO COMPARTIMENTO DE CARGA (PORTAS)
Largura entrada da porta traseira bi-partida

1.190 mm

Altura entrada da porta traseira

1.155 mm

Largura da porta lateral deslizante
Altura da porta lateral deslizante

570 mm
1.120 mm

* 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.

PESOS
Reboque
Peso vazio em ordem de marcha
Carga útil (incluindo condutor e passageiro)
Peso bruto total
Peso admissível eixo dianteiro
Peso admissível eixo traseiro

600 kg
1.138 kg
800 kg
1.938 kg
881 kg
1.057 kg

LUGARES
Número de passageiros

1 condutor + 1 passageiro (2 lugares)

* 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 E TECNOLOGIA
ABS/REF
Airbag duplo frontal
GSI - Indicador de troca de marcha
Chave com telecomando
Cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura
Indicador de manutenção do veículo
Painel de instrumentos digital com indicação de velocidade numérica e RPM
Computador de bordo
Faróis halógenos com regulagem interna de altura do facho
Sistema flex de partida a frio (ausência de tanque gasolina auxiliar)
Laterna de neblina traseira
Protetor de cárter
Piscas laterais na cor branca
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 E VIDA A BORDO
Ar quente
Ar-condicionado (cabine)
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiro)
Antena no teto
Porta objetos nas portas
Porta objetos no console central
Direção com regulagem de altura
Direção hidraúlica
Luz interna na cabine com temporizador
Luz de acompanhamento "Follow me home"
Odômetro (total e parcial)
Porta luvas com tampa escamoteável
Relógio digital no painel
Retrovisores com regulagem interna manual
Travamento elétrico das portas dianteiras no painel
Pré disposição para rádio (sem alto falantes)
Tomada 12V

* 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 CARGA
Ganchos para amarração de carga na caçamba
Portas traseiras com vidros
Grade divisória do compartimento de carga para cabine
Porta lateral deslizante
Luz interna no compartimento de carga
Trava de abertura das portas traseiras - ângulo de 90° e 180°

CORES
Branco Banquise (pintura sólida)

* 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.

