
NOVA PEUGEOT BOXER



CAPACIDADE PARA DOMINAR CADA DESAFIO

A Nova Peugeot Boxer tem a maior capacidade de carga útil do segmento, carrega até 1.667kg com volume útil de 13m³.
Tudo permite acomodar uma grande quantidade de carga, de diversas dimensões, formatos e pesos. 

TECNOLOGIA A FAVOR DA ECONOMIA

A Nova Peugeot Boxer com o Motor 2.0 BlueHDi de 130 cv, possui 

o motor mais econômico do segmento que, aliado ao sistema 

AdBlue®, reduz a emissão de poluentes e aumenta a economia
de combustível, já que essa tecnologia permite que o motor 
trabalhe em temperatura mais baixa. A Nova Peugeot Boxer 
também apresenta torque de 34 kgfm, o que proporciona alta 
potência e desempenho.



PRATICIDADE A BORDO

Com direção eletro hidráulica, ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos, a Nova Peugeot Boxer é a mais completa
da categoria. Além disso, as tomadas USB e os diversos porta-objetos oferecem ainda mais praticidade dentro da cabine,
sendo todos esses itens de série. 

VERSATILIDADE DE SÉRIE

As portas traseiras com abertura de 270° e a porta corrediça lateral 
oferecem dinamismo ideal para o trabalho, seja com carrinho
de mão, pallets ou empilhadeiras.



EQUIPADA PARA O CONFORTO TRANQUILIDADE PARA CONDUZIR

Desenvolvida para oferecer a melhor experiência de direção, cada detalhe da Nova Peugeot Boxer 
proporciona conforto. O banco com altura regulável e ajuste de lombar não prejudica o motorista
após longas horas sentado. 

A Nova Peugeot Boxer conta com tecnologias que facilitam a rotina do motorista, como o Hill Assist 
que mantém o veículo parado em ladeiras e o GSI, sistema que indica o momento ideal para a troca 
de marcha. Além de comodidade, essas tecnologias representam economia a longo prazo, tanto por 
preservara embreagem quanto por otimizar o consumo de combustível, respectivamente.



TECNOLOGIA EM SEGURANÇA 

DIVERSAS POSSIBILIDADES 

Segura para motorista e passageiro, a Nova Peugeot Boxer possui sistema ESP de controle de estabilidade
e airbag duplo frontal. 

As inúmeras qualidades da Nova Peugeot Boxer fazem dela 
um modelo que pode ser utilizado para diferentes fins, o que 
possibilita transformações como ambulância, base móvel, food 
truck, motor home, entre outros. 



MODERNA ATÉ NO DESIGN 

Os utilitários da Peugeot também carregam a essência da marca: design inovador. Robusta, a 
Nova Peugeot Boxer possui linhas marcantes, que conferem atitude ao veículo. Além disso, sua 
estrutura pensada para oferecer mobilidade, funcionalidade e conforto faz dela o furgão mais 
moderno da categoria. 



PARA MAIS ACESSÓRIOS ACESSE: PEUGEOT.COM.BR/ACESSORIOS

ACESSÓRIOS PARA DOMINAR CADA DESAFIO

Kit Câmera de Ré com display 4,3”: 

Comodidade para a rotina, facilita

até as manobras mais difíceis.

Sirene de Marcha Ré: 

Segurança para manobrar, emite

um aviso quando a marchá ré é ativada.

Sensor de estacionamento: 

Jogo com 4 sensores sonoros que auxiliam as 

manobras e balizas, prevenindo colisões traseiras.

Conversor de tensão: 

Converte o acendedor de cigarros

12v em uma tomada 110v.



Com o Peugeot Total Care Pro você tem tudo que precisa para continuar tocando o dia a dia  
do seu negócio com eficiência e qualidade. Com um atendimento de qualidade, que respeita  

seu tempo e tem total transparência e cuidado com você e sua empresa.

Para o seu negócio não parar, conte com a nossa agilidade. Serviço completo e de qualidade para seu negócio.

ENTREGAMOS COM EXCELÊNCIA

EM SERVIÇOS DE REVISÕES AGENDADAS, ENTREGAMOS SEU VEÍCULO 
NO MESMO DIA . SE NÃO CUMPRIRMOS, VOCÊ NÃO PAGA.

SERVIÇO “CONCIERGE” - AGENDAMENTO DE SERVIÇOS,DÚVIDAS 
E INFORMAÇÕES SOBRE O VEÍCULO VIA ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO EXCLUSIVO.

ENTREGAMOS SEU VEÍCULO NA DATA E HORA COMBINADAS. REALIZAMOS CONTROLE DE QUALIDADE EM 100% DOS VEÍCULOS 
QUE PASSAM EM NOSSAS OFICINAS.

ACESSE PEUGEOT.COM.BR/ TOTALCAREPRO E SAIBA MAIS

RESPEITO AO SEU TEMPO



TOTAL TRANSPARÊNCIA CUIDAMOS DE VOCÊ

EMPRESTAMOS OUTRO VEÍCULO PEUGEOT, PARA SUA LOCOMOÇÃO, 
CASO O REPARO NECESSITE MAIS DE 4 DIAS ÚTEIS, MESMO QUE SEU 
VEÍCULO ESTEJA FORA DA GARANTIA .

GARANTIMOS SERVIÇO DE REBOQUE GRATUITO, 24H POR DIA ,  
DURANTE 8 ANOS, EM CASOS DE PANE OU COLISÃO.

SE NÃO CUMPRIRMOS QUALQUER COMPROMISSO, VOCÊ PODE ACIONAR 
O SAC PEUGEOT PELO: 0800.703.24.24.

TRANSPARÊNCIA NOS PREÇOS DAS REVISÕES PREÇO FIXO - CUMPRIMOS  
O QUE DIVULGAMOS.

RESPEITO AO VALOR DA FATURA. GARANTIMOS O VALOR DO ORÇAMENTO 
OU PAGAMOS A DIFERENÇA.

APRESENTAMOS TODAS AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS DO VEÍCULO NO 
MOMENTO DA ENTREGA.

ACESSE PEUGEOT.COM.BR/ TOTALCAREPRO E SAIBA MAIS

Parceria e transparência no orçamento e na relação com você. Garantia e cuidado com você e o seu veículo? Só nós temos.



 ACESSE PEUGEOT.COM.BR/PROFESSIONALCENTER E LOCALIZE O MAIS O PRÓXIMO.

O Peugeot Professional Center é uma concessionária especializada em atendimento comercial e de pós-venda
 a clientes corporativos. Temos uma equipe pronta para solucionar qualquer questão:

•  Vendas para clientes PCD •  Consultor de pós-venda exclusivo para atendimento  
   de clientes corporativos•  Empresas de todos os portes e órgãos públicos

•  Veículos de Test Drive, de passeio e utilitários •  Oficina preparada para todos os tipos de manutenção, 
   inclusive serviços de funilaria e pintura. 

PEUGEOT PROFESSIONAL CENTER
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2.0 Turbo Diesel BlueHDi 
4 cilindros e 16 válvulas

130 cv a 3.500 rpm
34,7 kgfm a 1.750 rpm

Manual de 6 marchas
Dianteira

6 Frente e 1 Ré 

Independente, pseudo McPherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora
Eixo rígido com molas semielípticas e amortecedores hidráulicos

Discos ventilados com ABS e EBD
Discos sólido com ABS e EBD

Roda de aço 16” 
225/75 R16C - 116/114R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MOTOR 
Tipo
Configuração
Potência máxima cv / rpm 
Torque máximo mkgf / rpm
TRANSMISSÃO / DIREÇÃO
 Câmbio
Tração
Marchas
SUSPENSÃO
Dianteira 
Traseira
FREIOS
Dianteiros
Traseiros
RODAS E PNEUS
Dianteiros 
Traseiros

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BOXER BUSINESS L3H2 13M³

NUMERO DE LUGARES 
Lugares
PESOS (kg) *
Peso vazio em ordem de marcha (kg)
Carga útil total (incluindo condutor e passageiro)  (kg) 
Peso máximo admissível pelo eixo dianteiro (kg) 
Peso máximo admissível pelo eixo traseiro (kg) 
Peso bruto total (kg)
PERFORMANCE
Velocidade máxima (km/h)
Aceleração de 0 a 100 km/h  (s)

1.930 kg
1.920 kg
3.850 kg

3

160 
15,6

2.183 kg
1.667 kg



COMBUSTIVEL *
Capacidade do Tanque (l)
Combustível
COMPARTIMENTO DE CARGAS *
Volume útil (área da zona de carga)
Comprimento máximo (chão da zona de carga)
Largura 
Largura (entre caixas de roda)
Altura da zona de carga
DIMENSÕES *
Comprimento
Largura 
Largura com espelhos
Altura
Entre-eixos
Balanço (dianteiro/traseiro)

90
Diesel S-10

 
13,0 m³

3.705 mm
1.870 mm
1.422 mm
1.932 mm

5.998 mm
2.050 mm
2.508 mm
2.522 mm
4.035 mm

948 mm / 1.015 mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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BRANCO BANQUISE

CORES

Em virtude de uma política de melhoria constante do produto, a Peugeot 
pode modificar, a qualquer momento, as características técnicas, os  
equipamentos, as opções e as cores. As técnicas atuais de reprodução 
fotográfica não permitem reproduzir fielmente a luminosidade das  
cores. Para quaisquer elementos mais precisos ou informações 
complementares, por favor, dirija-se a um ponto de venda Peugeot.

PEUGEOT.COM.BR/BOXER 

*1 ano de garantia de fábrica
sem limite de quilometragem.

1



Todos os veículos Peugeot estão de acordo com o PROCONVE, Programa de Controle 
de Poluição do  Ar por Veículos Automotores. Este catálogo é válido no ano de 2018. 
Em  função de  melhorias/alterações/substituições  ou cancelamento  de  itens  ou 
versões,  recomendamos  que  as características  técnicas  comerciais vigentes  no 
momento de sua consulta sejam ratificadas no site peugeot.com.br

Agende um Test Drive na concessionária.
facebook.com/peugeotbrasil NO TRÂNSITO, A VIDA VEM PRIMEIRO.


