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EHTİYACLARINIZA GÖRƏ 
BOXERİNİZİ SEÇİN

Hər bir peşənin özünəməxsus gözləntiləri var. 
Müştərilərin - peşəkarların, fərdi treyderlərin və ya  
şirkətlərin qaraj rəhbərlərinin - xüsusi ehtiyaclarını 
ödəmək üçün PEUGEOT Boxer sizin ehtiyaclarınıza 
uyğunlaşdırılmış bir neçə versiyada mövcuddur.
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DAHA BÖYÜK İŞLƏR ÜÇÜN 
DAHA BÖYÜK MODULYARLIQ

PEUGEOT Boxer və e-Boxer furqonları bütün peşəkarların 
ehtiyaclarını ödəmək üçün geniş çeşidli tərtibat variantları 
təklif edir.
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GÜZƏŞTSİZ KEYFİYYƏT
Ciddi və hərtərəfli sınaqlar sayəsində PEUGEOT Boxer 
peşəkarların tələblərini əvvəlcədən bilmək üçün daim 
təkmilləşdirilmişdir:

• Davamlılığı təmin etmək üçün optimallaşdırılmış açılış
mexanizmləri

• Akustik rahatlıq və keyfiyyət üçün gücləndirilmiş struktur

• Artırılmış möhkəmlik və mənimsənən keyfiyyət üçün yeni
ön dizayn

• Yenilənmiş xidmətlər çeşidi
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DAŞIMA QABİLİYYƏTİ
96°-dən 270°-ə qədər açılma bucaqları ilə PEUGEOT Boxer-
in geniş yük keçidi 
[istəyə görə] yükləmə və boşaltma işinizi asanlaşdırır.

Yellənən qapıların hündürlüyü 2,03 m-ə 
qədərdir və öz kateqoriyasında ən yaxşısı 
olan 1422 mm [təkər tağları arasında] yükləmə eni təklif 
edir.

Həyatı daha da asanlaşdırmaq üçün 
yükləmə eşikləri 493 ilə 602 mm arasında bazarda ən 
aşağılardan biridir. İstəyə bağlı pnevmatik pnevmatik asqı 
ilə 14 sm [+ və ya - 7 sm] dəyişə bilər.  

* Seçim olaraq mövcuddur.
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TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ TEXNOLOGİYA BİRLİKDƏ
Təhlükəsizliyinizi artırmaq və 
idarəetməni asanlaşdırmaq 
üçün Peugeot Boxer sizə 
texnoloji avadanlıqların geniş 
seçimini təklif edir.

- Peugeot Boxer-də kruiz kontrol və
məhdudlaşdırma sistemi i stəyə
bağlıdır. Sistem avtomobili
proqramlaşdırılmış sürətdə
saxlamağa və ya
məhdudlaşdırmağa xidmət edir.
- Standart olaraq təklif olunan ESP,
ağıllı dartma kontroluna bağlı
yoxuşdan eniş dəstəyi (Hill Descent
Control) seçimi ilə sürücü qaz və
ya əyləci basmadan 30 km/
saatdan aşağı və ən azı 8%
yamacda sabit sürəti saxlayır,
avtomobilin rahat idarə edilməsini
təmin edir. Sürücü 30 km/saatdan
yuxarı sürətlənərsə, f  unksiya
avtomatik olaraq söndürülür.
- ESP ilə birlikdə işləyən yük
paylaşımına nəzarət sistemi
- (LAC) yükləmə vəziyyətinə uyğun
olaraq avtomobilin
trayektoriyasının təhlükəsiz
qorunmasını təmin edir.

- Hill Holder (yoxuşda geri
sürüşməyə qarşı sistem)
avtomobil yoxuşda və ya enişdə
dayandıqda, avtomobil
parklanma vəziyyətində olanda,
mühərrik işləyərkən, ayaq əyləcdə
olduqda, 5%-dən çox yamacda
olduqda irəli və ya geri enişdə işə
salınır. Bu şərtlərdə, sürücü əyləc
pedalını buraxdıqdan sonra
təxminən 2 saniyə ərzində əyləc
təzyiqi saxlanılır və bu,
avtomobilin yükündən asılı
olmayaraq, avtomobil arxaya
hərəkət etmədən, yoxuşa
qalxmağın rahatlığını və asanlığını
təmin edir.
- Təkər təzyiqinin aşkarlanması
sistemi ilə hər təkərdəki təzyiq
sensoru təzyiq endiyi halda
sürücünün alətlər paneli və ya
sensor ekranında mesajla lazımi
təkər haqqında xəbərdarlıq edir.
- Daxili arxa görüntü güzgüsünə
yerləşdirilmiş kamera sayəsində
yola davamlı olaraq qoşulan
zolaqdan çıxış xəbərdarlığı sistemi
istəyə bağlıdır.

* Seçim olaraq təqdim olunur
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SİNİF LİDERİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
PEUGEOT Boxer geniş çeşidli 
ümumi avtomobil çəkilərini 
təklif edir:

• 4 növ yük daşıma ilə yüngül
diapazon: 328 (2,8 ton ), 330
(3 ton ), 333 (3,3 ton ) və 335
(3,5 ton ).

• Ağır diapazon: 435 (3,5 ton )
və 440 (4 ton ).

Boxer 3 təkər bazası (3 m, 3.45 
m və 4.04 m) əsasında 8 
müxtəlif formada 8 ilə 17 m³ 
arasında dəyişən daxili həcm 
üçün, panel və pəncərə furqon 
versiyaları isə 4 uzunluqda (L1, 
L2, L3 və L4) və 3 hündürlükdə 
(H1, H2 və H3) mövcuddur.

YÜK BÖLMƏSİNİN ENİ

• Ən böyük yükləmə sahəsini 
təmin etmək üçün təkər tağları 
arasında döşəmə eni 1,42 m-də 
optimallaşdırılıb. Bu onu 
bazarda ən yaxşılardan biri 
edir.
• İçəridə maksimum en 1,87 m-
dir.
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İDEAL İSTİFADƏ XƏRCLƏRİ PEUGEOT VƏ ƏTRAF MÜHİT
Mütəxəssislərin seçici olduğu 
nəzərə alınaraq, nəqliyyat 
vasitələrinin rəqabətədavamlı 
istismar xərcləri bir daha 
nəzərdən keçirilmişdir.

- Peugeot Boxer-in 
mühərrikində artıq qayış 
yoxdur, yerinə 
dəyişdirilməsi tələb 
olunmayan zəncir var.
- Standart olaraq təklif 
olunan bazarda 
rəqabətədavamlı təkər 
ölçüləri sayəsində aşağı 
əməliyyat xərcləri təmin 
edilmişdir.

Mühərrik seçimləri
sinfində lider yanacaq 
sərfiyyatına malik 2,0 litrlik 
BlueHDi 160 at gücünə malik 
mühərrik 120 kVt güc və 350 
Nm fırlanma anı təklif edir. 4 
silindrli, alüminium silindr 
qapaqlı, 16 klapan və ikiqat üst 
eksantrik dolma bloklu mühərrik 
turbo kompressor ilə təchiz 
edilmişdir.

 Bu xüsusiyyətləri ilə Peugeot 
Boxer maddi göstəriciləri aşağı 
salır və həm şəhər, həm də 
şəhərlərarası istifadədə 
əhəmiyyətli üstünlüklər təqdim 
edir.

Ətraf mühitə hörmət və onun  
mühafizəsinə töhfə vermək 
qarşımızda duran ən böyük 
çətinliklərdən biridir. Uzun 
müddətdir ki, Peugeot brendi 
avtomobillərinin yanacaq 
sərfiyyatını azaltmaq və 
hissəcikləri, eləcə də CO2 
emissiyalarını nəzərəçarpacaq 
dərəcədə azaltmaq üçün 
yeniliklər edir.
BlueHDi texnologiyası
Bu Peugeot-nun Euro6 dizel 
mühərriklərinə verdiyi addır. 
Ətraf mühitin çirklənməsinə qarşı 
ən təsirli texnologiya ilə istehsal 
olunur. Ən mühüm 
xüsusiyyətləri SCR katalitik 
çeviricisi sayəsində NOx 
emissiyalarını 90% azaltmaq, CO2 
emissiyalarını optimallaşdırmaq 
və hissəcik emissiyalarını 99,9% 
azaltmaqdır.

HDi texnologiyası
səmərəlilik və qənaət qaynağı 
“Common Rail” inyeksiya 
sistemi Boxer-in bütün HDi 
mühərrik seçimlərində 
mövcuddur. Yüksək təzyiqdəki 
yanacağı birbaşa yanma 
kamerasına vuran bu sistem 
yanacaq sərfiyyatını və zərərli 
tullantıları azaldır.
FAP
Peugeot Boxer-in bütün 
mühərrik variantlarında olan 
hissəcik filtri (FAP) texnologiyası 
mühərriklərin səmərəliliyini 
qoruyarkən, zərərli emissiyaları 
da ölçülə bilən həddə qədər 
azaldır.

14 15



TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ SÜRÜCÜLÜK VASİTƏLƏRİ
KOR NÖQTƏLƏRİN MONİTORİNQİ

Kor nöqtələrə nəzarət sistemi 
[standart olaraq, seçim olaraq 
mövcuddur və ya versiyaya və yerə 
görə mövcud deyil] potensial təhlükə 
yaranarsa, sürücünü PEUGEOT Boxer 
avtomobilinin kor nöqtələrində başqa 
avtomobilin olması barədə xəbərdar 
edir. Xəbərdarlıq nəqliyyat vasitəsi 
(avtomobil, yük maşını, velosiped) 
aşkarlanan kimi müvafiq tərəfdəki 
qanad güzgüsünün göstərici işığı ilə 
siqnal verilir.

"TRAILER MERGE ASSIST"

Kor nöqtələrin monitorinqi sistemi 
"Trailer Merge Assist" ilə tamamlanır 
[standart olaraq, seçim olaraq 
mövcuddur və ya versiyaya və yerə görə 
mövcud deyil]. Bu yeni funksiya treylerin 
ölçüsünü nəzərə alaraq kor nöqtə 
monitorinqinin funksionallığını təmin 
edir. (3 ilə 9 metr arasında quraşdırma) 
Məlumat alətlər panelində əks olunur.

"ARXA TRAFİK XƏBƏRDARLIĞI"
"Arxa Trafik Xəbərdarlığı" standart 
olaraq, seçim olaraq mövcuddur və ya 
versiyaya və yerə görə mövcud deyil] 
kor nöqtələrin monitorinqi sisteminin 
yeni xüsusiyyətidir. Bu yenilik, arxa 
ötürücü işə salındıqda, soldan və ya 
sağdan gələn 50 m məsafədə 
avtomobilləri aşkarlamağa imkan verir . 
Məlumat kabinə səsli şəkildə ötürülür.
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RƏNGLƏR

QEYRİ-ŞƏFFAF RƏNGLƏR 

METALLİK RƏNGLƏR 

Alp Ağı

Kristal Mavisi

Okean Mavisi

Alüminium Boz

İndiqo Mavi

Günəş Sarısı

Səhra ağı

Bayraq Qırmızısı

Yaqut qırmızısı

* Seçim olaraq təqdim olunur20 21



SİZİN BOKSERİNİZ, İSTƏDİYİNİZ ÖLÇÜDƏ
Peugeot Boxer furqonunu iki 
fərqli hündürlüklə (2,524 m - 
2,760 m)

və iki fərqli uzunluqda (5,998 m - 
6,363 m) kombinləşdirə 
bilərsiniz.

L1H2L2H1L4H2** L4H3** L3H2** L1H1*L2H2* L3H3

Boxer Van Həcm (m3)

L3H2 13,0

L4H2 15,0

L4H3 17,0
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AKSESUARLAR
Peugeot-nu seçmək həm də sizi vaxtında qarşılama, peşəkarlıq, avadanlıq performansı və xidmət 
keyfiyyəti ilə sevindirməyə hazır olan geniş satış sonrası xidmət şəbəkəsinin üstünlüyünə sahib olmaq 
deməkdir. Beləliklə, sizi dinləyən, istəklərinizi anlayan və onlara təsirli şəkildə cavab verən bir mütəxəssislə 
mütləq tanış olacaqsınız. Uzunmüddətli planlarınız üçün bundan daha yaxşı bir təminat ola bilərmi?

PEUGEOT İNTERNET 
Peugeot-nu onlayn kəşf 
etmək üçün peugeot.az 
saytına daxil ola bilərsiniz.

PEUGEOT ƏLAVƏ XİDMƏT 
MÜQAVİLƏLƏRİ
Zəmanətin uzadılması, 
uzaqgörənlik və texniki qulluq, 
avtomobilinizi rahatlıqla istifadə 
etməyiniz üçün üç unikal və 
fərdiləşdirilmiş formul: nasazlıq 
halında köməklikdən tutmuş 
təmirə, köhnəlmiş hissələrin 
dəyişdirilməsindən tutmuş 
texniki xidmətə qədər, siz 
avtomobilinizə baxım səviyyəsini 
seçirsiniz və beləliklə həmişə 
Peugeot keyfiyyətindən 
faydalanırsınız. Bundan əlavə, 
qarşınızda tam azad seçimlər 
açılmış olur.

PEUGEOT EHTİYAT 
HİSSƏLƏRİ - Keyfiyyət, 
təhlükəsizlik və etibarlılıq. 
Peugeot orijinal hissələrimizin 
hər biri sizin təhlükəsizliyiniz 
üçün ciddi şəkildə sınaqdan 
keçirilmiş və təsdiq edilmişdir. 
İştirakçı Peugeot şəbəkələrində 
hissələrə 1 illik zəmanət verilir.

ZÖVQÜNÜZ ÜÇÜN
PEUGEOT BUTİKİ
Avtomobiliniz üçün xüsusi olaraq 
hazırlanmış Peugeot orijinal 
aksesuarlarının və 
avadanlıqlarının geniş çeşidi 
zövqünüzə uyğun təklif olunur. 
Özünüzə və ya başqalarına 
hədiyyə edə biləcəyiniz çoxlu 
sayda Peugeot imic məhsulları 
mövcuddur.

RAHATLIĞINIZ ÜÇÜN
İSTEHSALÇI ZƏMANƏTİ 
Peugeot-da korporativ keyfiyyət 
anlayışıdır.
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