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INHOUDSOPGAVE
WIJZIGINGEN
GAMMA: VEILIGHEID:
p.4 - Uitvoering p.33 - Airbags
p.5 - Grip en Ashpalt versies p.34-39 - Rijhulpsystemen

p.40-42 - Parkeerhulpsystemen
STYLE: p.41-42 - USP: Surround Rear Vision
p.6-7 - In- en exterieurdesign p.43-46 - Laadruimte
p.7 - Wielen p.45-46 - USP: Overload Indicator
BOUWSTIJL: TELEMATICA EN CONNECTIVITEIT:
p.8-11 - Gewichten p.47 - Mogelijkheden
p.12 - Volumes p.48-49 - Navigatie en Connected Services
p.13-17 - Afmetingen p.50 - Antennes en luidsprekers
p.18-20- Deuren p.51 - Spraakbediening
p.21 - Geluidsisolatie p.52 - USP: Free2Move Connect Fleet Management
p.22 - Luchtweerstand

OMBOUW
WIELOPHANGING: p.53 - 4X4 Dangel
p.23 - Typen
p.24 - Stuurinrichting en remsysteem ACCESSOIRES
p.25 - Pack Crossgrip p.54 - Accessoires
p.26 - Advanced Grip Control

MOTOREN
PRAKTISCHE VOORZIENINGEN: p.55 - Mogelijkheden
p.27 - Opbergmogelijkheiden
p.28-29- Stoelen
KLEUREN EN BEKLEDINGEN
p.30-31 - Kleuren
p.32 - Bekledingen
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Overzicht van de wijzigingen
Versie datum categorie wijziging
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STANDAARDUITRUSTING PER NIVEAU

INTERIEUR
Zijschuifdeur rechts In hoogte verstelbare bestuurdersstoel Zijschuifdeur rechts
Opbergplank onder de bestuurders- en passagiersstoel Manuele lendesteunverstelling bestuurdersstoel In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel 'Multiflex' passagiersbank met schrijftafel incl.: Manuele lendesteunverstelling bestuurdersstoel inclusief armsteun

Zijschuifdeur rechts (alleen i.c.m. Long) Manuele lendesteunverstelling bestuurdersstoel inclusief armsteun - Verstelbare middelste zitplaats (armsteun functie) Armsteun niet i.c.m. passagiersbank
Let op: armsteun niet i.c.m. passagiersbank - Opbergvak onder bestuurdersstoel en de middelste zitplaats Opbergvak onder de bestuurders- en passagiersstoel
Verstelbare passagiersstoel - Opklapbare passagierszitting (+0,5m3 laadvolume) Gekoeld en gesloten bovenste dashboardkastje passagierszijde
Rubber mat (TPO) in laadruimte 1000kg laadvermogen

Boordcomputer
In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
Zonneklep bestuurders- en passagierszijde
Stof bekleding 'Curitiba'

EXTERIEUR
16" stalen velgen met Mud & Snow banden Mistlampen vóór met bochtverlichting
Mistlampen vóór met bochtverlichting

VEILIGHEID
Parkeersensoren vóór en achter

Airbag bestuurder Surround Rear Vision incl.:
Tussenwand met ruit en kledinghaak
Connect Box met SOS Assistance - Verhoogd chassis - Zij- en achteruitrijcamera
Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) Elektrisch bedienbare handrem Elektrisch bedienbare handrem
Centrale deurvergrendeling middels afstandsbediening Bandenspanningscontrolesysteem indirect Bandenspanningscontrolesysteem indirect
3-punts veiligheidsgordels 3-punts veiligheidsgordels op iedere zitplaats
Waarschuwingssignaal veiligheidsgordel bestuurderszijde

COMFORT / TELEMATICA
Elektrisch bedienbare ramen vóór Cruise Control met snelheidsbegrenzer (bediening bij het stuurwiel) Pack Visibilité (alleen i.c.m. EAT8) Pack Visibilité incl.:
Verwarming met ventilator, partikel- en geurfilter Handmatig airconditioning
Automatische verlichting Pack Visibilité (alleen i.c.m. EAT8) - Regen- en lichtsensor
Follow Me Home-verlichting Cruise Control met snelheidsbegrenzer (bediening bij het stuurwiel)

Handmatig airconditioning
FM-Radio met Bluetooth, USB en AUX aansluiting Connect Radio met 8" touchscreen en tweede USB aansluiting Audiobediening op het stuurwiel (alleen i.c.m. EAT8) Connect Radio met 8" touchscreen en tweede USB aansluiting
4 luidsprekers en 2 tweeters Mirror Screen (Apple CarPlay / Android Auto / MirrorLink) Mirror Screen (Apple CarPlay / Android Auto / MirrorLink)

WifiOnBoard-systeem WifiOnBoard-systeem
Audiobediening op het stuurwiel (alleen i.c.m. EAT8) Audiobediening op het stuurwiel

- Automatische ruitenwissers

- 5" scherm (i.p.v. binnenspiegel)- Carterpanbescherming

15" stalen velgen Mistlampen vóór met bochtverlichting
16" stalen velgen (alleen i.c.m. 1000kg, Long of 130 S&S)
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
Ruitenwissers vóór met Magic Wash Premium-systeem

Bandenspanningscontrolesysteem indirect - Advanced Grip Control met Hill Assist Descent Control
Pack Crossgrip incl.:Elektrisch bedienbare handremReservewiel

Dagrijverlichting halogeen

ASPHALT = PRO +

In lengte verstelbare bestuurdersstoel Gekoeld en gesloten bovenste dashboardkastje passagierszijde

650kg laadvermogen (950kg op Long)
10 sjorogen in de laadruimte (6 op de vloer + 2 op beide zijwanden)

GRIP = PRO +

LED verlichting in de laadruimte (6 LED's 237lm)
12V aansluiting in de laadruimte

Open dashboardkastje passagierszijde
Niet verstelbare passagiersstoel

PRO PREMIUM = PRO +

Achterdeuren 2/3 - 1/3 180° te openen

Opbergvak boven de voorruit
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UITVOERINGEN GRIP EN ASPHALT
Om aan te sluiten op de behoeften en gebruiksomstandigheden van professionals is het gamma van de Nieuwe Peugeot Partner op een nieuwe manier opgezet.
Zo bestaat het gamma niet alleen meer uit de conventionele uitvoeringen Pro en Premium, maar is het uitgebreid met de uitvoeringen Grip en Asphalt.
GRIP:
De Grip-uitvoering is met name bestemd voor professionals die in moeilijk begaanbaar terrein komen.
De uitrusting van de Grip-uitvoering is aangepast aan het gebruik op onverhard terrein:
- Een 30 mm grotere bodemvrijheid
- Een carterpanbescherming
- Mud & Snow banden
- Advanced Grip Control met Hill Assist Descent Control

ASPHALT:

Bij deze uitvoering staat comfort centraal:
- Verbeterde geluidsisolatie van de cabine
- Handmatige airconditioning
- Cruise control met snelheidsbegrenzer
- Bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun
- Pack Visibilité met regensensor en automatische ruitenwissers
- Connect Radio met 8" touchscreen en Mirror Screen

De Asphalt-uitvoering is daarentegen bestemd voor professionals die veel tijd achter het 
stuur doorbrengen.

De Asphalt-uitvoering is bovendien standaard uitgerust met de Surround Rear Vision, een voor dit 
segment uniek systeem. Dit systeem biedt een dynamisch beeld van de omgeving dankzij twee 
camera's (achter en zijkant) en beperkt zo de dode hoeken van de auto. 

Bovendien is deze uitvoering ook geschikt voor het werken in teamverband, doordat hij standaard is 
uitgerust met drie zitplaatsen vóór. De Multiflex-cabine is bijzonder flexibel. Zo kan de rugleuning van de 
middelste zitplaats worden neergeklapt om een schrijftafeltje te vormen en kan de zitting van de 
buitenste passagierszitplaats worden opgeklapt waarmee 0,5 m3 extra laadruimte beschikbaar komt.

De Grip-uitvoering heeft standaard een laadvermogen van 1000 kg, ideaal voor het vervoer van zware lading, 
met name in combinatie met de (optionele) Overload Indicator. 
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IN- EN EXTERIEURDESIGN

EXTERIEUR (ZONDER PACK LOOK)

EXTERIEUR (MET PACK LOOK)

Afdekplaat geleiderails in zwart 
kleur

Stootlijsten uitgevoerd in zwart
kunststof

15" stalen velgen met zwart naafdop

Grille in zwart kleur

Mistlampen vóór (optioneel)

Op Partner Long is de afdekplaat 
geleiderails in carrosseriekleur gespoten.

16" stalen velgen indien i.c.m.:
- Partner Long
- Partner 1000kg
- Partner Grip
- 130 S&S motor (6-bak en EAT8)
- Pack Crossgrip

Stootlijsten in carrosseriekleur 
gespoten.

Achterbumper in 
carrosseriekleur gespoten.

Buitenspiegelkappen in carrosseriekleur

Deurgrepen in carrosseriekleur
gespoten.

Afdekplaat geleiderails in 
carrosseriekleur gespoten.

Wieldoppen grijs
(15 of 16" volgens versie)
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IN- EN EXTERIEURDESIGN

INTERIEUR

Standaard

WIELEN
15 of 16" stalen velgen 'MILFORD' (15") 'RAKIURA' (16")

Geen afbeelding
leverbaar

In Nederland wordt de Nieuwe Partner vanaf de 
basisuitvoering uitgerust met de radio + Bluetooth.

Wieldoppen Lichtmetalen velgen

'TARANAKI' (16")

Deurgrepen in zwart kleur

Stuurwiel Peugeot

Stof bekleding 'Curitiba' 
grijs/zwart

Dashboard Noir Mistral met korrelstructuur

Armsteun Noir Mistral met 
korrelstructuur

Peugeot i-Cockpit
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GEWICHTEN (in kg)
OP LENGTE 1 MET STANDAARD CHASSIS:

Motoren

Laadvermogen 650 650 650 650
Massa ledig voertuig 1.303 1.307 1.320 1.320
Maximaal toelaatbaar gewicht 1.970 1.975 1.980 1.980
Maximaal treingewicht 2.970 3.175 3.080 3.330
Maximaal aanhangergewicht geremd / ongeremd 1.000 / 750 1.200 / 750 1.100 / 690 1.350 / 690
Maximaal kogeldruk 74 74 74 74

650 650 650 650
1.319 1.320 1.320 1.320
2.000 2.000 2.000 2.000
3.000 3.200 3.100 3.350

1.000 / 750 1.200 / 750 1.100 / 690 1.350 / 690
74 74 74 74

1.000 1.000 1.000 1.000
1.319 1.320 1.340 1.340
2.340 2.340 2.340 2.340
3.090 3.190 3.190 3.340

750 / 750 1.000 / 750 850 / 690 1.000 / 690
74 74 74 74

1.000 1.000 1.000 1.000
1.320 1.320 1.361 1.361
2.350 2.370 2.360 2.370
3.100 3.220 3.210 3.370

750 / 750 1.000 / 750 850 / 690 1.000 / 690
74 74 74 74

1.6 BlueHDi 75 1.6 BlueHDi 100 
S&S 1.5 BlueHDi 75 1.5 BlueHDi 100

1.6 BlueHDi 75 1.6 BlueHDi 100 
S&S 1.5 BlueHDi 75 1.5 BlueHDi 100

1.6 BlueHDi 75 1.6 BlueHDi 100 
S&S 1.5 BlueHDi 75 1.5 BlueHDi 100

Maximaal kogeldruk 74 74
Maximaal aanhangergewicht geremd / ongeremd 1.200 / 750 1.000 / 750
Maximaal treingewicht 3.590 3.380
Maximaal toelaatbaar gewicht 2.390 2.380
Massa ledig voertuig 1.389 1.380
Laadvermogen 1.000 1.000
Motoren 1.5 BlueHDi 130 S&S 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8

Maximaal kogeldruk 74 74
Maximaal aanhangergewicht geremd / ongeremd 1.200 / 750 1.000 / 750

1.6 BlueHDi 75 1.6 BlueHDi 100 
S&S 1.5 BlueHDi 75 1.5 BlueHDi 100

Maximaal treingewicht 3.570 3.380
Maximaal toelaatbaar gewicht 2.370 2.380
Massa ledig voertuig 1.368 1.380

2.040 2.050

Laadvermogen 1.000 1.000
Motoren 1.5 BlueHDi 130 S&S 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8

Maximaal kogeldruk 74 74

1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8

74

650
1.376
2.030
3.380

1.350 / 750

1.397
650

1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8

3.400

74

1.5 BlueHDi 130 S&S

650
1.362
2.020
3.520

1.500 / 750

Massa ledig voertuig 1.383
Laadvermogen 650
Motoren 1.5 BlueHDi 130 S&S

Maximaal aanhangergewicht geremd / ongeremd 1.500 / 750 1.350 / 750
Maximaal treingewicht 3.540
Maximaal toelaatbaar gewicht

2 ZITS
« 650

»

3 ZITS
« 650

»

2 ZITS
« 1.000 »

3 ZITS
« 1.000 »
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GEWICHTEN (in kg)
OP LENGTE 1 MET VERHOOGD CHASSIS:

650 650 650 650
1.320 1.320 1.352 1.352
1.970 1.980 1.980 1.980
2.970 3.180 3.080 3.330

1.000 / 750 1.200 / 750 1.100 / 690 1.350 / 690
74 74 74 74

650 650 650 650
1.319 1.320 1.373 1.373
2.000 2.000 2.000 2.000
3.000 3.200 3.100 3.350

1.000 / 750 1.200 / 750 1.100 / 690 1.350 / 690
74 74 74 74

1.000 1000 1.000 1.000
1.319 1.320 1.355 1.355
2.340 2.340 2.340 2.340
3.090 3.190 3.190 3.340

750 / 750 1.000 / 750 850 / 690 1.000 / 690
74 74 74 74

1.000 1.000 1.000 1.000
1.320 1.320 1.376 1.376
2.350 2.370 2.360 2.370
3.100 3.220 3.210 3.370

750 / 750 1.000 / 750 850 / 690 1.000 / 690
74 74 74 74Maximaal kogeldruk 74 74

Maximaal aanhangergewicht geremd / ongeremd 1.200 / 750 1.000 / 750
Maximaal treingewicht 3.590 3.380
Maximaal toelaatbaar gewicht 2.390 2.380
Massa ledig voertuig 1.403 1.395
Laadvermogen 1.000 1.000

74

Motoren 1.5 BlueHDi 130 S&S 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8

Maximaal kogeldruk 74

1.6 BlueHDi 75 1.6 BlueHDi 100 
S&S 1.5 BlueHDi 75 1.5 BlueHDi 100

Maximaal aanhangergewicht geremd / ongeremd 1.200 / 750 1.000 / 750
Maximaal treingewicht 3.570 3.380

1.395
Maximaal toelaatbaar gewicht 2.370 2.380
Massa ledig voertuig 1.383
Laadvermogen 1.000 1.000
Motoren 1.5 BlueHDi 130 S&S 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT81.6 BlueHDi 75 1.6 BlueHDi 100 

S&S 1.5 BlueHDi 75 1.5 BlueHDi 100

Maximaal kogeldruk 74 74
Maximaal aanhangergewicht geremd / ongeremd 1.500 / 750 1.350 / 750
Maximaal treingewicht 3.540 3.400
Maximaal toelaatbaar gewicht 2.040 2.050
Massa ledig voertuig 1.399 1.413
Laadvermogen 650 650
Motoren 1.5 BlueHDi 130 S&S 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8

Maximaal kogeldruk 74 74

1.6 BlueHDi 75 1.6 BlueHDi 100 
S&S 1.5 BlueHDi 75 1.5 BlueHDi 100

Maximaal aanhangergewicht geremd / ongeremd 1.500 / 750 1.350 / 750
Maximaal treingewicht 3.520 3.380

1.392
Maximaal toelaatbaar gewicht 2.020 2.030
Massa ledig voertuig 1.378

1.5 BlueHDi 130 S&S 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8

Laadvermogen 650 650
Motoren 1.5 BlueHDi 75 1.5 BlueHDi 1001.6 BlueHDi 75 1.6 BlueHDi 100 

S&S

« 1.000 »

+
+

2 ZITS
« 650

»

+
+

3 ZITS
« 650

»

« 1.000 »

2 ZITS

+
+

+
+

3 ZITS
« 1.000 »
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GEWICHTEN (in kg)
OP LENGTE 2 MET STANDAARD EN VERHOOGD CHASSIS:

Maximaal kogeldruk 74 74 74 74
Maximaal aanhangergewicht geremd / ongeremd 950 / 750 1.000 / 690 1.200 / 750 1.000 / 750
Maximaal treingewicht 3.200 3.370 3.580 3.370
Maximaal toelaatbaar gewicht 2.350 2.370 2.380 2.370
Massa ledig voertuig 1.430 1.430 1.430 1.471
Laadvermogen 950 950 950 899

74

Motoren 1.6 BlueHDi 100 S&S 1.5 BlueHDi 100 1.5 BlueHDi 130 S&S 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8

Maximaal kogeldruk 74 74 74
Maximaal aanhangergewicht geremd / ongeremd 950 / 750 1.000 / 690 1.200 / 750 1.000 / 750
Maximaal treingewicht 3.200 3.350 3.580 3.370

1.451
Maximaal toelaatbaar gewicht 2.350 2.350 2.380 2.370
Massa ledig voertuig 1.410 1.411 1.430
Laadvermogen 950 950 950 919
Motoren 1.6 BlueHDi 100 S&S 1.5 BlueHDi 100 1.5 BlueHDi 130 S&S 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8

Maximaal kogeldruk 74 74 74 74
Maximaal aanhangergewicht geremd / ongeremd 950 / 750 1.000 / 690 1.200 / 750 1.000 / 750
Maximaal treingewicht 3.220 3.370 3.600 3.370
Maximaal toelaatbaar gewicht 2.370 2.370 2.400 2.370
Massa ledig voertuig 1.416 1.417 1.430 1.430
Laadvermogen 950 950 950 940
Motoren 1.6 BlueHDi 100 S&S 1.5 BlueHDi 100 1.5 BlueHDi 130 S&S 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8

Maximaal kogeldruk 74 74 74 74
Maximaal aanhangergewicht geremd / ongeremd 950 / 750 1.000 / 690 1.200 / 750 1.000 / 750
Maximaal treingewicht 3.200 3.350 3.580 3.370

1.430
Maximaal toelaatbaar gewicht 2.350 2.350 2.380 2.370
Massa ledig voertuig 1.395 1.396 1.422

1.5 BlueHDi 100 1.5 BlueHDi 130 S&S 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8

Laadvermogen 950 950 950 950
Motoren 1.6 BlueHDi 100 S&S

« 1.000 »

« 950 »

2 ZITS

+
+

+
+

3 ZITS
« 950 »

« 950 »

2 ZITS

3 ZITS
« 950 »
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GEWICHTEN
MAXIMALE DAKBELASTING:

Beide lengte-uitvoeringen zijn voorzien van 6 bevestigingspunten:

Als de op het dak vervoerde lading 40 cm of lager is, gelden voor de dakbelasting de volgende limieten:
- Met allesdragers op dakrails: 80 kg.
- Met twee op het dak geschroefde allesdragers: 100 kg.
- Met drie op het dak geschroefde allesdragers: 150 kg.
- Met een aluminium imperiaal: 120 kg.
- Met een stalen imperiaal: 115 kg.
Pas bij lading die hoger is dan 40 cm de rijsnelheid aan de rijomstandigheden aan om schade aan de allesdragers of de imperiaal, en de bevestigingspunten op het dak te 
voorkomen.
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VOLUMES

ZONDER 'MULTIFLEX' PASSAGIERSBANK MET 'MULTIFLEX' PASSAGIERSBANK
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LIJNTEKENING EXTERIEUR (in mm)

(1) Standaard (2) Long (3) Met Pack Crossgrip
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LIJNTEKENING VOOR COVERING (in mm)
LENGTE 1:
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LIJNTEKENING VOOR COVERING (in mm)
LENGTE 2:
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LIJNTEKENING INTERIEUR (in mm)
641 min. / 675 max.

(1) Standaard (2) Long (3) Zonder Pack Crossgrip (4) Met Pack Crossgrip (5) Zonder / met 1 / met 2 zijschuifdeur(en) Let op: laadlengtes 3.090 / 3.440 in de NL niet beschikbaar zijn
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AFMETINGEN (in mm)

Nuttige breedte zonder / met 1 / met 2 zijschuifdeuren
Hoogte laadruimte min. / max.
Laadvolume zonder / met 'Multiflex' passagiersbank (in m3)

Drempelhoogte min. / max.  [met Pack Crossgrip]
Openingsbreedte max. onderste / bovenste deel

160 [175]

1.072

Long
641 / 675

625

1.196

Long
560 / 569  [604 / 617]

1.241 / 1.087

1.473 1.473
Elleboogbreedte 1.508 1.508

547 / 588  [601 / 625]

1.733 / 1.630 / 1.527 1.733 / 1.630 / 1.527
1.200 / 1.700 1.200 / 1.700

3,3 / 3,8 3,9 / 4,4

Cabinematen Standaard Long

Bodemvrijheid min. [met Pack Crossgrip] i.c.m 650kg / 1.000kg versies 145 [175] / 160 [182]

Openingshoogte 1.072

Maten zijschuifdeuren Standaard
Openingsbreedte min. / max. 641 / 675
Bruikbare openingsbreedte tussen de opening van de achterste afdichting en de scheidingswand 625

Openingshoogte 1.196

Maten opening achterzijde

Bandbreedte

1.241 / 1.087

Binnenmaten Standaard

Standaard

Buitenmaten Standaard Long
Totale lengte 4.403 4.753
Hoogte min. / max.  [met Pack Crossgrip] 1.796 / 1.825  [1.840 / 1.860] 1.812 / 1.820  [1.849 / 1.860]
Totale breedte excl. spiegels / met ingeklapte spiegels / met uitgeklapte spiegels 1.848 / 1.921 / 2.107 1.848 / 1.921 / 2.107
Wielbasis 2.785 2.975
Overhang vóór / achter 892 / 726 892 / 886
Spoorbreedte vóór / achter 1.548 - 1.563 / 1.568 - 1.577 1.553 / 1.549 - 1.568

Long
Nuttige lengte laadruimte 1.817 2.167
Nuttige lengte laadruimte naar 800mm hoog 1.525 1.875
Breedte tussen de wielkasten 1.229 1.229
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TE OPENEN CARROSSERIEDELEN EN TOEGANG TOT DE AUTO
Achterdeuren/achterklep:

Standaard zijn de bestelwagens voorzien van twee asymmetrische (40/60) achterdeuren zonder ruit. 
De kleinste deur bevindt zich rechts. Beide deuren kunnen onder een hoek van 180° worden geopend.

Achterdeuren Afmetingen (in mm)
Max. breedte met deuren geopend 1.241
Max. hoogte met deuren geopend 1.196
Breedte kleine/grote deur 756 / 869
Hoogte kleine/grote deur 1.292 / 1.293
Max. hoogte kleine deur geopend en grote deur gesloten 1.181
Max. breedte kleine deur geopend en grote deur gesloten 491
Max. hoogte grote deur geopend en kleine deur gesloten 1.196
Max. breedte grote deur geopend en kleine deur gesloten 703

Optioneel kunnen de bestelwagens worden voorzien van:

- Een achterklep met ruit, verwarming en ruitenwisser.

Achterklep Afmetingen (in mm)
Breedte 1.582
Hoogte 1.295
Nuttige hoogte achterklep geopend 1.125
Nuttige breedte onderste deel 1.241
Nuttige breedte bovenste deel 1.087
Stahoogte onder geopende achterklep 1.892

- Asymmetrische achterdeuren (40/60, tot 180 ° te openen) met ruit, waarbij alleen de linker deur is uitgerust met 
achterruitverwarming en een achterruitenwisser.
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TE OPENEN CARROSSERIEDELEN EN TOEGANG TOT DE AUTO
Zijschuifdeuren:

De nieuwe Partner is leverbaar zonder schuifdeur of met 1 of 2 schuifdeuren.

Afmetingen (in mm)
675
641

Max. nuttige breedte schuifdeur

625,5

Zijschuifdeuren

Min. nuttige breedte schuifdeur
Breedte tussen bult op sponning en uitstekend 
deel scheidingswand
Max. nuttige hoogte tussen laadvloer en bovenste 
sponning 1072

675 mm

667m
m

641mm

625,5 mm

1072 mm

416 mm

Max. hoogte voorwerp 
op laadvloer 

Max. breedte 
voorwerp op laadvloer

226 mm

518 mm
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TE OPENEN CARROSSERIEDELEN EN TOEGANG TOT DE AUTO
Dakklep:

Afmetingen (in mm)
1.201
617

1.201
40°

Om economische en productietechnische redenen is de dakklep niet leverbaar in combinatie met 2 schuifdeuren.
Let op: de optie dakklep kan nog niet worden besteld.

Dankzij de dakklep kunnen lange voorwerpen worden vervoerd met gesloten achterdeuren. Deze klep is als optie leverbaar op de standaarduitvoeringen, mits deze zijn 
voorzien van achterdeuren (niet leverbaar in combinatie met de achterklep). De balk waarop de lading rust heeft een maximale capaciteit van 100 kg.

Breedte van de klep
Max. openingshoek (in °)

Openen van de dakklep: beweeg de zwarte handgreep van het scharnier omhoog, ontlast het scharnier door de dakklep naar beneden te duwen, maak de haak los, beweeg 
de dakklep omhoog en breng ten slotte de dakklep tot voorbij het weerstandspunt om de dakklep met de steunen te vergrendelen.

Dakklep
Nuttige breedte
Lengte van de klep
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GELUIDSISOLATIE
De nieuwe Partner kent drie niveaus voor wat betreft de geluidsisolatie, in de vorm van drie pakketten:

(1) Afdichting scherm (rechts en links)
(2) Topklasse geluidsisolatie
(3) Absorberende spatplaten vóór en achter
(4) Geluiddempend materiaal aan de onderzijde van de carrosserie
(5) Geluiddempende kap om de versnellingsbakbediening
(6) Absorberend materiaal onder het dashboard en de console

Basisuitvoering geluidsisolatiepakket: de basis voor structureel 
evenwichtige prestaties op het gebied van geluidscomfort

Middelste uitvoering geluidsisolatiepakket: in cyaanblauw en groen 
de extra voorzieningen voor een niveau dat vergelijkbaar is met dat 
van onze beste concurrenten

Topuitvoering geluidsisolatiepakket: in rood de extra voorzieningen 
om de benchmark in dit segment te worden, qua niveau vergelijkbaar 
met auto's met een gemiddeld uitrustingsniveau uit hogere segmenten

(7) Voorruit: 4,46 mm, standaardtype (Pro/Premium/Grip) of ACV-
type (Asphalt)
(8) Zijruiten 1e zitrij: 3,15 mm (Pro/Grip) of 3,85 mm 
(Premium/Asphalt)

Op Pro en Grip

Op Premium

Op Asphalt

+

+❶

❷

❸ ❹

❺

❻
❼

❽
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LUCHTWEERSTAND

SCx uitvoeringen:Met standaard 15" stalen velgenMet standaard 16" stalen velgen
16" lichtmetalen velgen 'Taranaki'Pack Crossgrip1.000kg laadvermogenPartner LongTrekhaak

SCx = weerstandscoëfficiënt (Cw) x het frontale oppervlak van de auto (in m2)

0,005 0,005 0,0050,04 0,04 0,04

BlueHDi 75 BlueHDi 100 BlueHDi 130 S&S
(handgeschakeld en automaat)

0,950 0,9350,995 0,995 0,9500,995

X X X

0 0 0
0,005 0,005 0,0050,005 0,005

(gegevens in m2)
SCx miniSCx maxi
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TYPEN WIELOPHANGING
De nieuwe Partner is voorzien van een versterkte McPherson-voorwielophanging en een torsieas achter.

Twee aspecten zijn bepalend voor verschillen in de configuratie:
Bij de nieuwe Partner worden drie configuraties gebruikt (zie volgende pagina). Een wielophangingsconfiguratie wordt bepaald door de hoogte van de 
wielophanging (standaard of verhoogd), de diameter van de band, de wielbasis en de maximaal toelaatbare massa.

    - Laadvermogen van 1000 kg vs. 650 kg → versterkte achteras, stijfheid van de stabilisatorstangen voor en achter, afstemming van de demping voor en 
achter, achterveren met variabele flexibiliteit
    - Standaard vs. Pack Crossgrip → wagenhoogte, diameter banden, stijfheid van de stabilisatorstangen voor en achter, afstemming van de demping voor en 
achter.

Voorwielophanging

Achterwielophanging
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STUURINRICHTING EN REMSYSTEEM
Configuratie van de wielophanging:

LAS = liaison au sol (wielophanging)Vaxxx = train avant (voorwielophanging)
Rixxx = train arrière (achterwielophanging)

Remmen: eigenschappen:
Informatie nog niet beschikbaar.

11,92

LAS 7.1
VA612 / RI631

Stuurinrichting: de draaicirkel:

Verhoogd 
chassis

Banden 
diameter 690 215/65 R16 LAS 7.1

VA612 / RI631
LAS 7.1

VA612 / RI631

Standaard (650 of 1.000kg) 10,82
11,33

Tussen trottoirs (m) Tussen muren (m)Voertuig

Standaard met Grip uitvoering of i.c.m. 
Pack Crossgrip

LAS 5
VA612 / RI630

LAS 6.1
VA612 / RI631

11,92

11,31

(gegevens in mm)

Standaard 
chassis

Banden 
diameter 635

Banden 
diameter 650

195/65 R15

205/60 R16

Standaard wielbasis Long wielbasis950kg

LAS 6.1
VA612 / RI631

650kg 1.000kg

LAS 5
VA612 / RI630

Long met Grip uitvoering of i.c.m. Pack 
Crossgrip 11,43

10,85
Long 11,43
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PACK CROSSGRIP

Het Pack Crossgrip is standaard op de Grip-uitvoeringen en optioneel op de Pro- en Premium-uitvoeringen. Het bestaat uit de onderstaande elementen:

16" stalen velgen + verhoogd chassis
+ 30 mm

Carterpanbescherming Volwaardig reservewiel 
(al standaard in Nederland)

Advanced Grip Control
met Hill Assist Descent Control

215/65R16 M+S Michelin
Latitude Tour HP
Diameter 690

635 mm690 mm

Met Pack Crossgrip Standaard 15"
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ADVANCED GRIP CONTROL
De Advanced Grip Control bestaat uit drie elementen:
1) De geoptimaliseerde antispinregeling met vijf standen die via een draaiknop op de middenconsole kunnen worden geselecteerd:

Stand Sneeuw:

Stand Zand:

Stand Modder:

Normale stand:

ESP OFF:

Op zeer steile hellingen beschikt de Hill Assist Descent Control over een "Clutch Mode"-functie die de snelheid zeer laag houdt (3 km/h). Om deze functie te activeren moet 
de bestuurder het koppelingspedaal intrappen of de versnellingsbak in de neutraalstand (stand N van de automatische transmissie) zetten.

Bij het wegrijden past het systeem de strategie aan de grip van elk voorwiel aan. Tijdens het rijden optimaliseert het systeem het doorslippen van ieder wiel om onder de 
gegeven omstandigheden zo goed mogelijk te kunnen accelereren. Deze stand is aanbevolen bij het rijden in diepe sneeuw of op een gladde, steile helling.

In deze stand wordt gelijktijdig een lichte wielslip op beide aangedreven wielen toegestaan om de auto in beweging te houden en te voorkomen dat de auto zich ingraaft 
(stand actief tot 120 km/h).

In deze stand wordt bij het wegrijden veel wielslip toegestaan bij het wiel met de minste grip om zoveel mogelijk modder af te voeren en weer grip te krijgen. Tegelijkertijd 
wordt op het wiel met de meeste grip zoveel mogelijk koppel overgebracht. Tijdens het rijden zorgt het systeem voor een optimale slip van elk wiel om de bestuurder zoveel 
mogelijk controle over de auto te geven.

Het systeem laat een vaste, geringe hoeveelheid wielslip toe, gebaseerd op een combinatie van de meest voorkomende omstandigheden.

In deze stand zijn, tot een snelheid van 50 km/h, het elektronische stabiliteitsprogramma (ESP) en de tractiecontrolesystemen (Grip Control) uitgeschakeld, waardoor de 
bestuurder de volledige controle over de auto heeft. Boven deze snelheid worden deze systemen uit veiligheidsoverwegingen automatisch weer ingeschakeld.

3) De Hill Assist Descent Control: nieuwe functie die ervoor zorgt dat de auto gemakkelijk onder controle kan worden gehouden op een steile helling. Deze functie wordt 
bediend met een specifieke toets op de middenconsole. Deze uit de wereld van terreinwagens afkomstige functie vergroot de offroad-mogelijkheden van de nieuwe Partner, 
omdat het systeem de bestuurder helpt af te dalen op onverharde (gravel, modder, sneeuw enz.) en/of steile hellingen. 

De functie is actief als de wagensnelheid lager is dan 30 km/h en het hellingspercentage 5% of hoger is.

Het systeem beperkt zowel bij vooruit- als achteruitrijden de kans op het wegglijden of op hol slaan van de auto tijdens een afdaling. In een afdaling helpt 
dit systeem de bestuurder om de snelheid van de auto constant te houden, afhankelijk van de ingeschakelde versnelling, door de remdruk geleidelijk te 
verminderen. De bestuurder kan zich dan concentreren op de koers van de auto zonder dat hij het rem- of gaspedaal hoeft te bedienen.

2) De 16" velgen gemonteerde specifieke Mud & Snow-banden (215/65 R16 M+S Michelin Latitude Tour) hebben een diameter van 690 mm.
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PRAKTISCHE VOORZIENINGEN: OPBERGMOGELIJKHEDEN
De Nieuwe Partner beschikt over veel opbergmogelijkheden.
Bestuurderszijde:
(1) Open opbergvak vóór het instrumentenpaneel (= 0,8 l).

Passagierszijde:

NB: de klep van het kastje blijft in de geopende stand staan en heeft links een kabeldoorvoer.
(5) Open opbergruimte. Geschikt voor een 0,5l-fles, een smartphone, enz.
(12) Onderste dashboardkastje met of zonder klep, afhankelijk van de uitvoering. Geschikt voor een 0,75l-fles (= 8,5 l).
(13) Opbergruimte onder passagiersstoel: 39,3 l met vaste stoel of 14,2 l met bank (6,2 + 8 l onder de zitplaats van de middelste passagier).
In het midden:
(8) Opbergvak boven de voorruit (= 18,1 l).
(9) Open opbergvak achter het scherm van de autoradio (= 1,5 l).
(10) Klein opbergvak onder het bedieningspaneel van de airconditioning (= 1,7 l).
(11) Klein opbergvak op de plaats van de keuzeschakelaar van de Grip Control (uitvoeringen zonder Grip Control) (= 1,5 l).
Zowel voor bestuurder als passagier:
(2) Bekerhouder in het dashboard. Geschikt voor een blikje of een grote beker (= 0,5 l).
(6) Grote portiervakken vóór. Geschikt voor een 1,5l-fles, een ruitenkrabber, enz. (= 11,8 l).
(7) Kleine portiervakken vóór. Geschikt voor doeken, een set handschoenen, enz. (= 11,8 l).
De nieuwe Partner biedt dus tot wel 113 liter aan opbergruimte in de cabine (uitvoering met vaste passagiersstoel).

NB: voor dit opbergvak zijn vulstukken voorzien om een smartphone 
goed zichtbaar te kunnen laten zien.
(3) Lade onder de stoel (afhankelijk van de uitvoering) voor het 
veiligheidsvest, de boorddocumentatie en andere voorwerpen (= 6,8 l).

(4) Bovenste dashboardkastje: groot dashboardkastje met klep in het bovenste deel van 
het dashboard (mogelijk doordat de passagiersairbag in de hemelbekleding is aangebracht) 
dat, afhankelijk van de uitvoering, gekoeld kan worden en beschikt over een USB- en AUX-
aansluiting. Geschikt voor een 15 inch laptop, een A4-map, een 1,5l-fles enz. (= 11,8 l).

❶

❷

❸

❹

❺

❻
❼

❽

❾

❿ ⓫
⓬

13: Opbergruimte onder passagiersstoel

❷
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PRAKTISCHE VOORZIENINGEN: STOELEN
Bestuurdersstoel:
De bestuurdersstoel van de nieuwe Partner bestaat in twee uitvoeringen:

Voorpassagiersstoel:
De voorpassagiersstoel van de nieuwe Partner bestaat in twee uitvoeringen:

2) De "vaste" passagiersstoel: vaste stoel met grote opbergruimte (39,3 l) onder de zitting. Deze stoel is niet geschikt voor zij-airbags.
Deze stoel is standaard op de Asphalt-uitvoeringen.

1) De "verstelbare" passagiersstoel: standaardstoel op rails, met in hoogte verstelbare hoofdsteun en verstelbare rugleuning.
Deze stoel is standaard op de Pro- en Premium-uitvoeringen.

2) De "comfort"-bestuurdersstoel: naast de hoogte- en lengteverstelling en de verstelbare rugleuning, is deze stoel voorzien van: een armsteun (behalve bij uitvoeringen 
met een passagiersbank), lendensteunverstelling en een opberglade onder de stoel. Deze stoel is standaard op de Premium-, Grip- en Asphalt-uitvoeringen.

1) De basisuitvoering van de bestuurdersstoel: standaardstoel op rails, zonder hoogteverstelling en armsteun, met in hoogte verstelbare hoofdsteun en verstelbare 
rugleuning. Deze stoel is standaard op de Pro-uitvoeringen.

Basisuitvoering van de 
bestuurdersstoel "Comfort"-bestuurdersstoel "Verstelbare" passagiersstoel "Vaste" passagiersstoel
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PRAKTISCHE VOORZIENINGEN: STOELEN
De 'Multiflex' bank:

De mogelijkheden:

De Multiflex-bank is een bijzonder flexibele voorbank. De brede middelste zitplaats kan worden omgebouwd tot een 
mobiel kantoor dankzij het draaibare schrijftafeltje. En de zitting van de buitenste passagierszitplaats kan worden 
opgeklapt zodat 0,5 m3 extra laadruimte ontstaat in de cabine. De bank heeft tot gevolg dat de armsteun van de 
bestuurdersstoel (bij een comfort-bestuurdersstoel) komt te vervallen. De Multiflex-bank is standaard op de Grip-
uitvoeringen.

1) Door de rugleuning van de middelste 
zitplaats van de bank neer te klappen 

ontstaat een werktafel. Bij de Grip-
uitvoeringen of met de optie ME08 is de 
rugleuning voorzien van een draaibaar 

schrijftafeltje (zie hieronder).

2) Onder de zitting van de middelste 
zitplaats bevindt zich een opbergruimte die 
met een hangslot (niet meegeleverd) kan 

worden afgesloten.

3) Als de zitting van de buitenste 
passagierszitplaats is opgeklapt, kunnen 
hoge voorwerpen in de cabine worden 

vervoerd (0,5 m3 extra ruimte).

Opbergruimte onder middelste passagiersstoel.
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LEVERBARE KLEUREN
Standaard kleuren:

Metallic kleuren

Blanc Banquise (gratis) Rouge Ardent (gratis) Noir Onyx (tegen meerprijs)

Gris Artense Gris Platinium Deep Blue

Beige Nautilus Metallic Copper
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LEVERBARE KLEUREN
Speciale kleuren (Teintes Flottes): Extra-speciale kleuren (VDNA):
Bleu EDF 1987 De extra-speciale kleuren zijn nog niet leverbaar.

Momenteel wordt in de fabriek de haalbaarheid ervan onderzocht.
Bleu Impérial

Bleu Line

Gris Aluminium

Jaune PTT

Rouge Aden

Rouge Feu RAL 3000

Rouge Pompier Afnor 1801

Rouge Poste GB

Vert Sapin RAL 6009
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LEVERBARE BEKLEDINGEN
De Nieuwe Partner kan slechts met één type bekleding worden geleverd die dan ook standaard is op alle uitvoeringen:

Bekleding 'Curitiba'.
Dashboard Noir Mistral met korrelstructuur.
Sierdelen middenconsole en portierpanelen Noir Mistral met korrelstructuur.
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VEILIGHEID: AIRBAGS
Airbags vóór:
Alle uitvoeringen van de nieuwe Partner zijn uitgerust met een een- of tweetrapsbestuurdersairbag.

Extra airbags:
Optioneel zijn twee typen extra airbags leverbaar:
     - Zij-airbags
     - Gordijnairbags (let op: nog niet te bestellen)

De airbag vóór aan passagierszijde is van het type "Airbag in Roof". Dankzij deze plaatsing in de 
hemelbekleding neemt het dashboard tegenover de passagier minder plaats in en is er ruimte voor een zeer 
groot dashboardkastje met klep. Het formaat van de airbag vóór aan passagierszijde is geschikt voor beide 
configuraties van de passagierszitplaats: stoel of bank. De passagiersairbag kan worden uitgeschakeld.

Bestuurdersairbag

Airbag vóórpassagier 'Bag in Roof'
Gordijnairbags (aan beide zijden van 

de auto)

Zij-airbags (aan beide zijden van de auto)

Nieuwe Peugeot Partner V1.0 7-3-2019 Modeljaren 10 en 12 vanaf februari 2019



34/55

VEILIGHEID: RIJHULPSYSTEMEN
De Nieuwe Partner biedt een compleet pakket rijhulpsystemen voor een optimaal veiligheids- en prestatieniveau.
Active Lane Departure Warning System:

Gedurende de correctie knippert een verklikkerlampje.

Let op: dit systeem werkt uitsluitend bij snelheden tussen 65 en 180 km/h.
Grootlichtassistent:

Het systeem treedt in werking als de lichtschakelaar in stand "AUTO" wordt gezet en de functie 
"Grootlichtassistent" in het menu "Rijden" van het touchscreen op "ON" wordt gezet. Als de situatie een andere 
stand van de verlichting vereist, kan de bestuurder altijd ingrijpen door een "lichtsignaal" te geven; de werking 
van de functie wordt dan gepauzeerd. Door nogmaals een "lichtsignaal" te geven wordt de functie weer 
ingeschakeld.

Let op: dit systeem werkt in het donker vanaf 25 km/h en wordt uitgeschakeld zodra de snelheid lager 
wordt dan 15 km/h.

Dit systeem analyseert lichtbronnen in de omgeving door middel van een camera bovenaan de voorruit en 
schakelt automatisch van grootlicht over op dimlicht en omgekeerd, afhankelijk van de hoeveelheid licht 
en het verkeer. Zo kan het grootlicht vaker gebruikt worden, wat de veiligheid ten goede komt.

Het Active Lane Departure Warning System is een systeem dat door middel van een camera die 
doorgetrokken of onderbroken strepen op het wegdek herkent, het onbedoeld overschrijden van een 
rijstrookmarkering detecteert. Zodra dat gebeurt, stuurt het systeem geleidelijk tegen om ervoor te zorgen 
dat de auto binnen de rijstrook blijft.

Als de bestuurder toch zijn koers wil aanhouden, kan hij de correctie van het systeem voorkomen door het 
stuurwiel stevig vast te houden (tijdens een uitwijkmanoeuvre bijvoorbeeld). De koerscorrectie wordt 
onderbroken zodra de richtingaanwijzers worden ingeschakeld. Zolang de richtingaanwijzers zijn ingeschakeld 
en tot enkele seconden na het uitschakelen ervan, beschouwt het systeem elke afwijking van de koers als door 
de bestuurder gewenst en voert het geen correctie uit.

Verklikkerlampje
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VEILIGHEID: RIJHULPSYSTEMEN
Adaptieve Cruise Control (met Stop-functie bij versies met de automatische transmissie):
Met behulp van de bovenaan de voorruit gemonteerde multifunctionele camera verzorgt de cruise control twee functies:
     - Hij houdt de snelheid van de auto automatisch op de door de bestuurder ingestelde waarde.
     - Hij houdt automatisch een bepaalde afstand tot de voorligger aan.

Let op: dit systeem werkt tot een snelheid van 180 km/h. GAP
Na het volledig tot stilstand brengen van de auto houdt het systeem de auto op zijn plaats; de werking van de cruise control wordt onderbroken.

     - "Ver" (drie streepjes).
     - "Normaal" (twee streepjes).
     - "Dichtbij" (één streepje).
Bij het afzetten van het contact blijft de geselecteerde instelling opgeslagen in het geheugen.

Met de toets "GAP" van de schakelaar van de snelheidsbegrenzer/cruise control kan een keuze worden gemaakt uit een van 
de drie vooraf bepaalde afstanden tot de voorligger:

De bestuurder moet het gaspedaal intrappen om weer weg te rijden en vervolgens, bij een snelheid hoger dan 30 km/h, de 
functie weer inschakelen door op een van de toetsen van de schakelaar van de snelheidsbegrenzer/cruise control te drukken. 
Als de bestuurder na het tot stilstand komen geen actie onderneemt, wordt de elektrische parkeerrem automatisch na enkele 
minuten aangetrokken.

     - Als de bestuurder de richtingaanwijzer inschakelt om aan te geven dat hij een langzamer voertuig gaat inhalen, staat het 
systeem tijdelijk toe dat hij de voorligger dichter nadert om het inhalen gemakkelijker te maken. De ingestelde snelheid wordt 
echter niet overschreden.

     - Als de voorligger versnelt of een andere rijstrook kiest, verhoogt de cruise control geleidelijk de wagensnelheid tot de 
ingestelde snelheid weer is bereikt.

     - Als de voorligger langzamer rijdt, vermindert het systeem de snelheid van de auto of brengt het de auto indien nodig zelfs 
volledig tot stilstand.

Dit systeem detecteert voertuigen vóór de auto die in dezelfde richting rijden. Het past de snelheid van de auto automatisch 
aan die van de voorligger aan, door op de motor af te remmen en het remsysteem te gebruiken (de remlichten gaan dan 
branden), zodat een constante afstand tot de voorligger kan worden bewaard:
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VEILIGHEID: RIJHULPSYSTEMEN
Collision Risk Alert (in combinatie met Active Safety Brake):
Dit systeem waarschuwt de bestuurder voor een dreigende aanrijding met een voorligger of een voetganger die zich op de rijstrook bevindt.

Niveau 1 (oranje):
Alleen een visuele waarschuwing die aangeeft dat de afstand tot de voorligger zeer klein is.
De melding "Voertuig dichtbij" wordt weergegeven.

Niveau 2 (rood):
Een visuele waarschuwing en een geluidssignaal die aangeven dat een aanrijding dreigt.
De melding "Remmen!" wordt weergegeven.

Niveau 3:

Wijzigen van het activeringsniveau:

U kunt een van de drie vooraf bepaalde niveaus selecteren:
     - "Ver".
     - "Normaal".
     - "Dichtbij".
Het laatst gebruikte niveau wordt bij het afzetten van het contact opgeslagen.

Ten slotte, in bepaalde gevallen, een haptische waarschuwing, in de vorm van een zeer lichte 
remactie, om het risico op een aanrijding te bevestigen.

Dit activeringsniveau bepaalt de manier waarop u wordt gewaarschuwd voor de aanwezigheid van een rijdend of stilstaand voertuig, of een voetganger op de rijbaan vóór uw 
auto. Het actuele niveau kan worden gewijzigd via het configuratiemenu van de auto.

Afhankelijk van de door het systeem gedetecteerde kans op een aanrijding en het door de bestuurder ingestelde activeringsniveau kunnen verschillende 
waarschuwingsniveaus worden geactiveerd en weergegeven op het instrumentenpaneel. Bij deze niveaus wordt rekening gehouden met de bewegingen van de auto, de 
snelheid van de auto en die van de voorligger, de externe omstandigheden en de toestand van de auto (rijden in een bocht, intrappen van pedalen enz.) om de waarschuwing 
op het meest geëigende moment weer te geven.
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Active Safety Brake:

Activering en voorwaarden voor werking:

Het detecteert:
- Voertuigen die in dezelfde richting rijden of stilstaan op de rijstrook.

Specifieke werkingsvoorwaarden:
- Om een rijdend voertuig te detecteren moet de wagensnelheid ongeveer tussen de 10 en 85 km/h liggen.
- Om een stilstaand voertuig te detecteren mag de wagensnelheid niet hoger zijn dan 80 km/h.
- Om een voetganger te detecteren mag de wagensnelheid niet hoger zijn dan 60 km/h.

Dit systeem maakt gebruik van een camera bovenaan de voorruit. Als de camera de aanwezigheid van een 
voertuig of een voetganger heeft bevestigd, knippert gedurende ongeveer 10 seconden (zie hiernaast) een 
oranje lampje als het systeem ingrijpt op de remmen van de auto.

Dit systeem treedt in werking na de Collision Risk Alert, als de bestuurder niet snel genoeg reageert en het rempedaal niet intrapt. Het systeem is bedoeld om de snelheid van 
de aanrijding te beperken of de aanrijding met de voorligger te voorkomen wanneer de bestuurder niet ingrijpt.

Standaard wordt het systeem elke keer dat de motor wordt gestart automatisch geactiveerd. Het kan via het 
configuratiemenu van de auto worden uitgeschakeld. 

- Een voetganger op de rijstrook (fietsers, motorrijders, dieren en voorwerpen op de weg worden niet altijd 
gedetecteerd).
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Uitgebreide verkeersbordherkenning:

De functie kan met het touchscreen worden in- en uitgeschakeld, via het configuratiemenu van de auto.

De verkeersbordherkenning herkent met een boven aan de voorruit gemonteerde camera 
automatisch verkeersborden met een snelheidslimiet en verkeersborden die het einde van een 
snelheidslimiet aanduiden. De meest recente versie van dit systeem in combinatie met de functie e-
TSR (Extensive Traffic Sign Recognition) biedt extra functionaliteiten zoals wettelijk bepaalde 
snelheid, van voorwaarden afhankelijke snelheid en te hoge snelheid.

Dankzij de e-TSR-functie kan het herkenningssysteem ook andere borden, zoals het stopbord of het 
bord "verboden in te rijden", herkennen.

Het systeem houdt ook rekening met de informatie over snelheidslimieten die is opgeslagen in de 
kaartgegevens van het TomTom-navigatiesysteem.

Let op: specifieke snelheidslimieten, zoals die voor vrachtwagens, worden niet weergegeven.

De door de camera gedetecteerde toegestane maximumsnelheid wordt weergegeven op het 3,5" 
kleurenmatrixdisplay van het instrumentenpaneel en het scherm van het Head-up display (indien 
aanwezig).

De informatie wordt geactualiseerd zodra de auto een verkeersbord met een voor auto's (lichte 
voertuigen) bestemde snelheidslimiet passeert.

Als het systeem een snelheidslimiet detecteert, geeft het de desbetreffende waarde weer op het 
instrumentenpaneel, onder de digitale snelheidsmeter van de auto. Als het systeem actief is maar 
geen snelheidslimiet detecteert, wordt een rood omrand bord met in het midden drie streepjes 
weergegeven.

50

Andere soorten 
verkeersborden die dankzij de functie e-TSR worden 

herkend.
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Driver Attention Alert:
Dit systeem waarschuwt de bestuurder voor het verslappen van de concentratie. De nieuwe Partner is leverbaar met twee systemen:

Trailer Sway Control systeem (TSM):
Auto's met een (af fabriek als optie geleverde) trekhaak zijn voorzien van een 
aanhangerstabilisatiesysteem. Deze extra functie van het ESP beperkt in voorkomende gevallen 
de slingerbewegingen van de aanhanger of remt de auto af als deze te snel rijdt. Het systeem 
detecteert de aanwezigheid van een aanhanger zodra de stekker van de aanhanger wordt 
aangesloten op de trekhaakaansluiting van de auto.

Voor het stabiliseren van de aanhanger worden de sensoren van het ESP gebruikt. Het systeem 
grijpt indien nodig in bij snelheden tussen 60 en 160 km/h. Het systeem beperkt dus actief de 
slingerbewegingen door individueel en afwisselend de rem van elk voorwiel te bedienen.

     - Driver Attention Alert met camera (DAA3): het systeem houdt het rijgedrag van de bestuurder in de gaten 
met behulp van de camera en de bewegingen van het stuurwiel. Er klinkt een geluidssignaal en er wordt een 
waarschuwingsmelding weergegeven zodra het systeem vaststelt dat de aandacht van de bestuurder is verslapt. 
Optie, onderdeel van het Pack Drive Assist (optiecode ZV80).

In de meeste gevallen is dit voldoende om de slingerbewegingen teniet te doen en zo het gevaar te 
bezweren. Als de slingerbewegingen echter erg sterk zijn, beperkt het systeem het motorkoppel en 
gebruikt het de remmen van alle vier de wielen van de trekkende auto om de snelheid zo snel 
mogelijk tot een veilig niveau te verlagen.

     - Driver Attention Alert (DAA1, Coffee Break Alert): het systeem geeft na twee uur onafgebroken rijden een 
waarschuwing weer op het instrumentenpaneel en geeft, wanneer de bestuurder niet stopt, een uur later een 
tweede waarschuwing. Standaard op de uitvoeringen Premium, Grip en Asphalt.
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De nieuwe Partner biedt een compleet assortiment parkeerhulpsystemen waarvan het niveau geleidelijk oploopt:

- Surround Rear Vision: deze innovatie beperkt de dode hoeken voor de bestuurder doordat op een 5" scherm op de plaats van de binnenspiegel de beelden 
van twee camera's, één in de voet van de buitenspiegel aan passagierszijde en één boven de achterdeuren, worden weergegeven.

- Parkeerhulp voor en achter: de sensoren in de voor- en achterbumper geven informatie over de nabijheid van obstakels voor en achter de auto. De 
bestuurder wordt geïnformeerd door middel van geluidssignalen die verschillen afhankelijk van het feit of het obstakel zich voor of achter de auto bevindt en, bij 
uitvoeringen met het touchscreen, door middel van een weergave op het scherm.
- Standaard achteruitrijcamera: de camerabeelden worden weergegeven op het touchscreen (of op het 5 inch scherm dat op de plaats van de binnenspiegel 
is gemonteerd, bij uitvoeringen zonder touchscreen). Daarnaast wordt met geluidssignalen de door de sensoren in de achterbumper gemeten afstand tot het 
obstakel aangegeven.
- Dodehoekbewaking (SAM): de bestuurder wordt geïnformeerd over de aanwezigheid van een voertuig in de dode hoek rechts of links van de auto. Als de 
auto is voorzien van een touchscreen, geeft het systeem tijdens het manoeuvreren ook informatie over de nabijheid van obstakels naast de auto (FlankGuard) 
doordat het de gegevens van de sensoren voor en achter opslaat en deze gegevens koppelt aan de koers van de auto.

- Parkeerhulp achter: de sensoren in de achterbumper geven informatie over de nabijheid van obstakels achter de auto. De bestuurder wordt geïnformeerd 
door middel van geluidssignalen en, bij uitvoeringen met het touchscreen, door middel van een weergave op het scherm.

Parkeerhulp vóór
Parkeerhulp achter

FlankGuard
Standaard achteruitrijcamera
Surround Rear Vision camera's
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Dodehoekbewaking (SAM):

     - Onmiddellijk, als de auto wordt ingehaald (met een snelheidsverschil van minder dan 25 km/h).

Let op: dit systeem werkt uitsluitend bij snelheden tussen 12 en 140 km/h.

Surround Rear Vision:

Dit systeem heeft drie subfuncties:
     - Weergave van de omgeving aan de zijkant van de auto, aan passagierszijde: 
de beelden van de zijkant van de auto, aan passagierszijde, worden weergegeven (1).
     - Weergave van een overzicht van de omgeving achter de auto: de beelden van 
de omgeving recht achter de auto worden weergegeven (2).
     - De functie "achteruitrijcamera": de beelden van de omgeving vlak achter de 
auto worden weergegeven (3).
De beelden van deze drie subfuncties worden weergegeven op een 5" kleurenscherm 
dat op de plaats van de binnenspiegel is gemonteerd (4).

Het dodehoekbewakingssysteem werkt met ultrasoonsensoren die in de zijkanten van de voor- en 
achterbumper zijn gemonteerd. Het systeem waarschuwt de bestuurder voor de aanwezigheid van 
een voertuig in een dode hoek van de auto (die de bestuurder vanaf de bestuurdersplaats niet kan 
zien).

Bij draaiende motor laat dit systeem op het scherm met behulp van twee camera's de 
beelden van de nabije omgeving van de auto zien om de dode hoek aan 
passagierszijde op te heffen (camera in de voet van de buitenspiegel aan 
passagierszijde) en om de omgeving achter de auto beter te laten zien (camera boven 
de achterdeuren zonder ruit).

Zodra een voertuig (auto, vrachtwagen, (motor)fiets)) wordt gedetecteerd, wordt de bestuurder 
gewaarschuwd via een brandend pictogram in de buitenspiegel aan de desbetreffende zijde:
     - Na ongeveer een seconde wanneer de auto langzaam een ander voertuig inhaalt (met een 
snelheidsverschil van minder dan 10 km/h).

❶ ❷

❸❹
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Surround Rear Vision (vervolg):

De oranje lijn         geeft een afstand van 5 m vanaf de achterbumper weer.

De blauwe lijnen         geven de breedte van de auto weer met uitgeklapte buitenspiegels.
De rode lijn         geeft een afstand van 30 cm vanaf de achterbumper weer.
De twee groene lijnen         en         geeft een afstand van respectievelijk 1 en 2 m.

De oranje stippellijnen         geven de ruimte weer die nodig is voor het openen van de achterdeuren.

De oranje lijn         geeft een afstand van 5 m vanaf de achterbumper weer.

De verschillende weergaves kunnen op elk gewenst moment achtereenvolgend 
worden geselecteerd door op de toets op het uiteinde van de linker 
stuurkolomschakelaar of op de knop op het scherm te drukken.
Het scherm kan op elk gewenst moment worden uitgeschakeld door op het scherm
te drukken.

Als de achteruitversnelling wordt ingeschakeld, worden de beelden van de functie 
"achteruitrijcamera" weergegeven op het scherm.

De blauwe gebogen lijnen         verschijnen achter elkaar; ze zijn gebaseerd op de stand van 
het stuurwiel en geven de draaicirkel van de auto weer.

De beelden van de omgeving aan de zijkant van de auto kunnen op elk gewenst moment worden 
weergegeven door op de toets op het uiteinde van de linker stuurkolomschakelaar (zie hieronder) of 
op de knop op het scherm te drukken. Deze beelden worden weergegeven op het scherm en geven 
een beeld van de omgeving aan de zijkant van de auto, aan passagierszijde.

Als een vooruitversnelling is ingeschakeld, wordt standaard het overzicht van de 
omgeving achter de auto weergegeven. Zo is een lang gebied achter de auto 
zichtbaar.







Plaats van de 
camera's.
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Scheidingswand:
In Nederland is bij het soort bedrijfswagens waartoe de nieuwe Partner behoort een volledige, niet te demonteren scheidingswand verplicht.
Voor meer zicht naar achteren is ervoor gekozen om auto's bestemd voor Nederland standaard te voorzien van een scheidingswand met ruit en rooster.

Sjorogen:

We hebben ervoor gekozen de auto's bestemd voor 
Nederland standaard te voorzien van vier extra 
sjorogen op halve hoogte op de zijwanden om de 
vervoerde goederen optimaal te kunnen beschermen.

De nieuwe Partner is standaard uitgerust met zes 
sjorogen op de laadvloer.

615 mm

176 mm
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Extra verlichting:
De nieuwe Partner is momenteel uitgerust met een standaardverlichting van de laadruimte bestaande uit drie 5W-gloeilampen.
Maar volgens ons is de verlichtingskwaliteit hiervan onvoldoende:

Daarom hebben we besloten om voor Nederland de extra LED-verlichting als standaarduitrusting aan te bieden. Deze verlichting verbetert het comfort en 
de veiligheid in de laadruimte:

Standaardverlichting in de laadruimte.

6 LEDs 237 lm
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Overload Indicator:

- Voorkomen van de risico's die gepaard gaan met overbelasting (minder goed rij- en remgedrag, klapband, voortijdige slijtage, enz.).
- Beantwoorden aan de verwachtingen op veiligheidsgebied van de gebruikers.
- Voorkomen van bekeuringen voor overbelading.

Het gewicht aan boord van de auto wordt op twee manieren gemeten:
- Automatisch als de motor wordt gestart.
- Bij stilstaande auto als op de toets in de laadruimte wordt gedrukt         .
Het systeem werkt dan gedurende vijf minuten.

Let op: de Overload Indicator, die op alle uitvoeringen van de nieuwe Partner 
een optie is met de optiecode L901, kan nog niet worden besteld.

De Overload Indicator is een innovatieve functie die de bestuurder waarschuwt als het maximaal toegestane totaalgewicht of het maximale gewicht op de 
voor- of achteras wordt overschreden. Het doel:

Als het gewicht aan boord van de auto het maximaal toegestane gewicht benadert, gaan de lampjes 
van de toetsen         en         branden.
Als het gewicht aan boord van de auto het maximaal toegestane gewicht overschrijdt, gaan de 
lampjes van de toetsen         ,         en         branden.

Let op: bij het gewicht zijn naast de lading in de laadruimte (inclusief eventuele 
inrichting zoals rekken) ook het gewicht van de inzittenden (inclusief bestuurder), de 
brandstof en de uitrusting van de auto inbegrepen.
Voor een optimale werking van deze functie moet de auto op een horizontale 
ondergrond staan (gebruik de functie dus niet op een helling, met twee wielen op het 
trottoir enz.).

❶ ❷





❷

❷

❸

❸ ❹

❹
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Overload Indicator (vervolg):
Werking van het systeem:

Samenstelling van het systeem:
- Vier wieluitslagsensoren.
- Een elektronische eenheid (ECU).

- Een bedieningspaneel in de laadruimte met:
     • Een toets "ON" om de meting te starten.
     • Een witte led die gaat branden als 90% van het laadvermogen is bereikt.
     • Een oranje led die gaat branden wanneer het laadvermogen wordt overschreden.

- Een verklikkerlampje op het instrumentenpaneel dat gaat branden 
wanneer het laadvermogen wordt overschreden.

Het systeem schat het gewicht van de auto op basis van de meting van 
de wieluitslag van de vier wielen (zie hieronder).
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De mogelijkheden:
Doordat in Nederland de Connect Box standaard op alle uitvoeringen van de Nieuwe Partner wordt 
geleverd, is ook de FM-radio met Bluetooth en USB- en AUX-aansluitingen standaard vanaf het 
niveau Pro. De digitale radio DAB+ is als optie leverbaar op de uitvoeringen Premium, Grip en 
Asphalt.

Ten slotte is de Nieuwe Partner ook leverbaar met het Connect Nav-systeem dat bestaat uit de 
Connect Radio (8 inch touchscreen, Bluetooth, twee USB-aansluitingen, een AUX-aansluiting en de 
functionaliteiten WifiOnBoard en Mirror Screen) en een 3D kleurennavigatiesysteem.
De Connect Nav is als optie leverbaar op de uitvoeringen Premium, Grip en Asphalt, in combinatie 
met de digitale radio DAB+.

De Nieuwe Partner is ook leverbaar met de Connect Radio met 8" touchscreen, 
Bluetooth, twee USB-aansluitingen, een AUX-aansluiting en de functionaliteiten 
WifiOnBoard en Mirror Screen.
De Connect Radio is als optie leverbaar op de uitvoering Grip en standaard op de 
uitvoeringen Premium en Asphalt. Hij wordt geleverd in combinatie met de digitale 
radio DAB+.
Let op: de digitale radio DAB+ is niet standaard op de uitvoeringen Premium en 
Asphalt.
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Meer informatie over de 3D navigatie:
3D Full HD:

Realisme:

Veranderen van rijstrook:

Snelheidslimieten:

Kaartupdates:

Het systeem geeft ook de snelheidslimieten op de hoofdwegen weer. De betrouwbaarheid van de weergegeven 
snelheidslimieten is nog hoger als de auto is uitgerust met de uitgebreide verkeersbordherkenning.

Vier keer per jaar kan een volledige update voor de vooraf in het navigatiesysteem geprogrammeerde 
kaartgegevens worden gedownload. De updates van de kaartgegevens bevatten informatie als nieuwe wegen, 
nieuwe snelheidslimieten en de dichtstbijzijnde tankstations, hotels, restaurants, enz.

De belangrijkste Europese steden zijn in "Full 3D" opgenomen in de kaartgegevens, waarbij een groot aantal 
gebouwen en monumenten driedimensionaal op het scherm worden weergegeven (zie hiernaast). Hierdoor kan de 
bestuurder zich gemakkelijker in de stad oriënteren.

Het systeem geeft ook de hoogteverschillen (bergen, heuvels, enz.) heel realistisch op het scherm weer (zie 
hiernaast). Al naargelang zijn voorkeur kan de gebruiker ook kiezen voor een eenvoudige 2D weergave en een 
weergave in perspectief.
- Uitgezoomd (schaal groter dan 10 km): grafische weergave van het reliëf om een realistischer beeld te geven.
- Tijdens de weergave in perspectief: bij verder inzoomen wordt de omgeving in 3D weergegeven.

Op een weg met meerdere rijstroken wordt bij het naderen van een kruispunt van tevoren met pijlen aangegeven 
welke rijstrook de bestuurder het beste kan aanhouden voor een optimale routebegeleiding op het kruispunt. Bij het 
naderen van een complex kruispunt verschijnt op het scherm een pop-upvenster (zie hiernaast) met een 
overzichtsweergave in perspectief van het kruispunt met de bijbehorende borden.
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Meer informatie over de Connected Services:

Verkeersinformatie:

Tankstations:

Parkeergelegenheden:

Weer:

Lokaal zoeken:

Met deze service beschikt de bestuurder in real time over actuele verkeersinformatie. Het systeem ontvangt elke 
twee minuten de nieuwste informatie over de verkeerssituatie en berekent afhankelijk van de verkeersdrukte en de 
weersomstandigheden de optimale route naar uw bestemming.

Met deze service kunnen tankstations worden opgezocht en weergegeven op de route, op de plaats van 
bestemming of op de gehele kaart. De adressen en prijzen kunnen worden weergegeven. Bovendien worden twee 
CTA's (Call To Action) aangeboden om deze tankstations te bellen of er naartoe te navigeren. Daarnaast wordt de 
resterende actieradius op de kaart weergegeven als het lampje voor de minimale brandstofvoorraad brandt.

Met deze service kunnen verschillende typen dynamische POI's op de route, op de plaats van bestemming of op de 
gehele kaart worden opgezocht en weergegeven. De service geeft voor zover beschikbaar het volledige adres, het 
telefoonnummer en het e-mailadres of de website weer van hotels, restaurants, toeristische trekpleisters enz. 
Mogelijkheid om in meerdere talen te zoeken op trefwoorden, merk of categorie. Bovendien worden twee CTA's 
(Call To Action) aangeboden om deze gelegenheden te bellen of er naartoe te navigeren. 

Met deze service kan de weersverwachting worden weergegeven op de route, op de plaats van bestemming of op 
de gehele kaart. Weergave op de kaart van weerpictogrammen en de temperatuur ter plaatse.

Met deze service kunnen parkeergelegenheden worden opgezocht en weergegeven op de route, op de plaats van 
bestemming of op de gehele kaart. De service geeft het adres en de parkeertarieven en bij bepaalde 
parkeergelegenheden het actuele aantal vrije plaatsen aan. Bovendien worden twee CTA's (Call To Action) 
aangeboden om deze parkeergelegenheden te bellen of er naartoe te navigeren.

De Connected Services zijn inbegrepen bij het optionele 3D navigatiesysteem. Hiermee kan de klant beschikken 
over de volgende services, mits deze bij de bestelling EN bij de aflevering van de auto aan de klant zijn 
geactiveerd (er zijn dus twee stappen nodig).
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Antennes:

Luidsprekers:
Bij de Nieuwe Partner wordt het geluid weergegeven via twee sets luidsprekers:
- Twee tweeters in de hoekstukken van de buitenspiegels.
- Twee luidsprekers in de voorportieren.

De nieuwe Partner wordt geleverd met drie typen antennes. Maar doordat de Connect Box op alle uitvoeringen in 
Nederland standaard is, is in Nederland slechts één antenne beschikbaar: de antenne met een korte spriet van 
220 mm.

De niet-buigbare antennevoet bevindt zich lager dan 1,90 m en de flexibele antennespriet buigt om wanneer deze 
iets raakt, zowel bij vooruit- als achteruitrijden. Daardoor is de auto geschikt voor parkeergelegenheden met 
een hoogtebeperking van 1,90 m.
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Spraakbediening:

Telefoon Navigatie Media
- Voicemail bellen. - Naar een adres navigeren. - Een radiozender selecteren.
- Oproepenlijst weergeven. - POI's weergeven op de kaart - Een frequentie selecteren.
- Een contact bellen. (in de nabijheid of in een plaats). - Een voorkeuzezender selecteren.
- Een nummer bellen. - Naar een bepaalde plaats navigeren - De geluidsbron selecteren.

(thuis, werk, favoriete bestemming). - Een nummer/artiest/album afspelen.
- Functie "Waar luister ik nu naar?"

De spraakbediening kan worden geactiveerd:
- Met de toets op de linker spaak van het stuurwiel.
- Of door kort te drukken op het uiteinde van de lichtschakelaar.

De spraakbediening is standaard op:
- De uitvoering Asphalt.
- De versies met de automatische transmissie EAT8.
Bij de andere uitvoeringen is de spraakbediening beschikbaar als:
- De auto is uitgerust met Pack Visibilité.
- De auto is uitgerust met Keyless Entry & Start.

Vervolgens moet op het geluidssignaal worden gewacht alvorens het 
commando te geven.

Om de bediening via het touchscreen te vereenvoudigen en het rijden veiliger te maken (het stuurwiel hoeft niet te worden losgelaten en de blik kan op de weg gericht blijven) 
kunnen bepaalde functies met gesproken commando's worden bediend, zoals:

Toets op het stuurwiel

Toets op de 
stuurkolomschakelaar
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TELEMATICA EN CONNECTIVITEIT
USP: Free2Move Connect Fleet Management:

Alle bedrijfswagen van Peugeot zijn mogelijk i.c.m. de Connect Fleet systeem via de Connect Box.
Belangrijkste voordelen:
1. Voertuigen die bij aflevering al gekoppeld zijn aan het Connect Fleet platform.
2. Fabrieksgarantie: de oplossing wordt gedekt onder de fabrieksgarantie van de PSA Groep. Contact van Free2Move:
3. Betrouwbare gegevens. Telefoon: 085-2084900
4. 100% van de klants zijn wagenpark kan worden uitgerust, met doorgifte van de informatie naar hetzelfde platform. Website: www.free2move-business.nl
5. Korte terugverdienperiode: gemiddeld verdient de investering zich binnen 10 maanden terug.
6. Keurmerk ritregistratie.
Offerte:

Free2Move is het mobilitieitsmerk van de PSA Groep. Het visie is om het meest 
complete en praktische pakket mobiliteitsoplossingen aan te bieden, dat zo dicht 
mogelijk bij de klants behoeften aansluit.

Free2Move Connect Fleet Management helpt de klants zijn wagenpark te beheren en 
zijn activiteiten te optimaliseren. Zo haalt zij meer uit zijn wagenpark.

PAKKET 1
FLEETMANAGEMENT

€ 9,90 excl. btw/maand
PAKKET 2

ECODRIVING 
€ 10,90 excl. btw/maand

PAKKET 3
GEOLOKALISATIE

€ 11,90 excl. btw/maand
• Monitoren van de afgelegde 

kilometers en de tijden
• Nauwkeurige analyse van het 

brandstofverbruik
• Real-time 

waarschuwingsmeldingen voor 
mechanische problemen

• Geautomatiseerd volgen van 
het onderhoudsschema en 
andere 
onderhoudswerkzaamheden

Op basis van Pakket 1 plus:
• Analyse van het rijgedrag van 

de bestuurder
• Gepersonaliseerde tips voor 

milieubewust rijden

Op basis van Pakket 2 plus:
• Geolokalisatie in real-time van 

alle auto’s van het wagenpark
• Volgen van de afgelegde 

routes, inclusief tijdinformatie 
en analyse van de stoptijden

• Beperking onnodig gebruik van 
de auto’s door in te stellen 
waarschuwingen voor 
bijvoorbeeld het binnen-
/uitrijden van bepaalde zones.
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OMBOUW
Optie Dangel 4X4 ombouw voorbereiding:

Neem voor meer informatie over de ombouw, het proces en/of de levering contact op met Marieke de Beer van het bedrijf Autrans:
E-mailadres:  dangel@autrans.nl Website: https://www.autrans.nl/diensten/dangel/
Ga voor meer informatie over het bedrijf Dangel naar hun website waarvan ook een Nederlandse versie bestaat: https://www.dangel.com/nl

Met 90 mm verhoogd chassis en bodemvrijheid van 180 mm.

De nieuwe Partner kan worden voorzien van de 4x4-aandrijving van Dangel als voor de optie K601 is gekozen. Deze optie is noodzakelijk om de auto achteraf door 
Dangel van een 4x4-aandrijving te laten voorzien.

Let op: de 4x4-ombouw van Dangel is alleen mogelijk in combinatie met de BlueHDi 130 S&S-motor handgeschakelde versnellingsbak. De opties Overload 
Indicator (L901), lichtmetalen velgen (DZSB), Pack Look (ED17) en de verschillende trekhaakopties (AQxx) zijn niet compatibel met deze ombouw.

Optie K601 bevat het Pack Crossgrip. De carterpanbescherming wordt echter niet af fabriek gemonteerd, want deze is specifiek voor Dangel en wordt dus door Dangel 
gemonteerd. Deze optie gaat altijd samen met de montage van een elektrische stuurbekrachtiging met dubbel rondsel en een LAS (wielophanging) type 7.1 voor de L1 
en 7.2 voor de L2.

Als de klant een trekhaak wenst, moet bij Dangel een specifieke trekhaak worden gemonteerd. Deze moet dus worden besteld als de auto voor de ombouw naar Dangel wordt 
overgebracht.

Nieuwe Peugeot Partner V1.0 7-3-2019 Modeljaren 10 en 12 vanaf februari 2019



54/55

ACCESSOIRES
Hieronder een aantal voorbeelden van accessoires voor de nieuwe Partner. Zie voor de complete lijst met codes de accessoirebrochure.
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MOTOREN
Mogelijkheden:
€6.1 (€6c):
- BlueHDi 75 (niet langer leverbaar vanaf 15 maart 2019 excl. basis versie Standaard Pro 650kg)
- BlueHDi 100 S&S (niet langer leverbaar vanaf 15 maart 2019)
€6.2 (€6d.TEMP):
- BlueHDi 75
- BlueHDi 100
- BlueHDi 130 S&S
- BlueHDi 130 S&S EAT8
Leverbaar vanaf juli 2019 productiemaand:
- PureTech 110 S&S
- PureTech 130 S&S EAT8*
*Huidig tekort aan automatisch versnellingsbakken die van invloed kunnen zijn op de start van de productie.

Tankinhoud:
Benzine = 61L.
Diesel = 50L.
Ad Blue = 17L.

Onderhoud (normaal):
Diesel 6.1: max. 25.000km / 1 jaar*.
Diesel 6.2: max. 40.000km / 2 jaar*.
*Volgens boordcomputerindicatie.
Onderhoud (ernstig):
Diesel 6.1: 15.000km / 1 jaar.
Diesel 6.2: 20.000km / 1 jaar.
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