PARTNER
RAPID

VOCÊ DITA
O RITMO

PARA QUEM QUER
AGILIZAR SEU TEMPO
Chegou o utilitário certo para você ficar no controle do seu
negócio e do seu tempo. O verdadeiro parceiro que vai otimizar
a sua frota com tecnologia, grande capacidade, versatilidade,
conforto e segurança.
Com a nova Peugeot Partner Rapid, você estará preparado para
o dia a dia, até mesmo com os imprevistos, transformando o
tempo em solução.

FEITO PARA POTENCIALIZAR O SEU NEGÓCIO

GANHE TEMPO COM AS
DEMANDAS DO TRABALHO
Precisando de agilidade com economia? O Motor
1.4 8V Fire EVO Flex de 86 cv e nota A em consumo
é perfeito para encarar qualquer desafio do dia a
dia, sempre a favor do seu tempo e do seu negócio
também.

AGILIDADE PARA O SEU NEGÓCIO
COM SEGURANÇA E TECNOLOGIA
Na nova Peugeot Partner Rapid, fazer a sua jornada com tranquilidade e
segurança não é um opcional. Os freios ABS, airbag duplo frontal, controle
de estabilidade e assistente de partida em rampa são itens de série.
Além disso, conte com os diferenciais que só a Peugeot Partner Rapid tem:
calotas integrais, repetidores de piscas nos retrovisores e luzes de rodagem
diurna integradas nos faróis de neblina.

SEJA BEM-VINDO A SUA NOVA ÁREA DE TRABALHO

DIRIGIBILIDADE COM
CONFORTO E PRATICIDADE
O cuidado com a logística do seu negócio começa pela
atenção com a equipe de entregas. O conforto durante as
viagens está garantido com regulagem de altura do banco
do motorista, apoios de cabeça reguláveis e amplo espaço
interno. Trabalho muito mais agradável, e você nem
sentirá o tempo passar.

• AMPLO ESPAÇO INTERNO

• FUNCIONALIDADE

TODO O CONFORTO E USABILIDADE A BORDO DA PEUGEOT PARTNER RAPID:
AR-CONDICIONADO, 18,5L DE PORTA-OBJETOS DISTRIBUÍDOS POR TODA CABINE, ALÉM DE VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS.

MULTIFUNCIONALIDADE E CAPACIDADE

ROBUSTEZ
DE UM LEÃO
Capacidade de até 650Kg,
com 4 ganchos para
amarração de carga.
Portas traseiras bipartidas
com abertura até 180º.
Compartimento de carga
com iluminação interna e
divisória com a cabine.

VERSATILIDADE É CABER
EM QUALQUER LUGAR
Mais facilidade e agilidade para fazer carregamentos e
entregas. A Peugeot Partner Rapid combina o grande
espaço interno da área de carga com um design exterior
inteligente, que entra em qualquer doca e garagem.
1900 mm de altura

4407 mm de comprimento

Espaço de carga amplo e
protegido com 3,3m³ de
volume e de fácil acesso.

LEVE TUDO QUE PRECISAR
COM SEGURANÇA
Peugeot Partner Rapid é a única da categoria com tapete
de proteção na área de carga.
Mais proteção para o seu veículo e carregamento, com
base deslizante e textura antiderrapante. Evita que a
bagagem se movimente e facilita a limpeza.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR

SUSPENSÃO

DIMENSÕES DO VEÍCULO

em mm

Mc Pherson com rodas independentes, braços

Comprimento

4.407

oscilantes inferiores transversais com barra

Largura

1.643

estabilizadora

Largura com espelhos

1.885

Amortecedores dianteiros

Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito

Altura (veículo vazio)

1.900

Naturalmente aspirado

Elemento elástico dianteiro

Mola helicoidal

Altura (veículo carregado)

1.837

Acionamento da distribuição

Correia dentada

Suspensão traseira

Eixo rígido

Vão livre do solo (veículo vazio)

176

Tipo de emissão (regulamentação de emissões)

Proncove L7

Amortecedores traseiros

Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito

Vão livre do solo (veículo carregado)

161

Elemento elástico traseiro

Mola parabólica longitudinal (feixe de molas)

Entre-eixos

2.716

Balanço (dianteiro/traseiro)

781 / 909

Diâmetro de giro (meio fio)

10.800

Ângulo de entrada

23°

Ângulo de saída

26,9°

Bitola dianteira

1430

Bitola traseira

1420

Motor

FIRE 1.4 8V EVO Flex

Número de cilindros e válvulas

4 cilindros e 8 válvulas

Cilindrada total / unitária

1368 cm³ / 342 cm³

Taxa de compressão

12,25 : 1

Aspiração

GASOLINA

PERFORMANCE
Potência máxima (ABNT)

Suspensão dianteira

ETANOL

84 cv / 61,8 kW @ 6000 rpm 86 cv / 63,2 kW @ 6000 rpm

Torque máximo (ABNT)

116 Nm @4000 rpm
800 rpm

Regime de marcha lenta
Velocidade máxima (em circuito)
Aceleração de 0 a 100 km/h
Consumo*

120 Nm @ 4000 rpm

157,8 km/h

160,0 km/h

14,7 s

13,7 s

11,74 km/l | 12,42km/l

8,11 km/l | 8,38km/l

FREIOS
Comando

Hidráulico com comando a pedal

Sistema dianteiro

Discos ventilados

Sistema traseiro

Tambor

Auxílio à frenagem

Sistema de freio ABS

Freio de estacionamento

Comando mecânico atuante nas rodas traseiras
com compensação de desgaste

TRANSMISSÃO
Câmbio

Manual de 5 marchas

Tração

Dianteira com juntas homocinéticas

Número de marchas

5 a Frente e 1 a Ré

Embreagem

Monodisco a seco e comando mecânico

PNEUS E RODAS
Medida dos pneus

175/70 R14 88T

Rodas

Roda de aço 14” com calotas integrais

Estepe

Roda de aço 14” (Homogêneo)

Pressão de enchimento dos pneus

1ª - 4,273 (47/11)
2ª - 2,429 (51/21)
Relações de marcha

DIREÇÃO
Sistema de direção

* (Urbano NBR 6601 / Estrada NBR 7024)

Pneus traseiros: 3.0 Kg/cm² / 44 lb/pol²

3ª - 1,520 (38/25)
4ª - 1,029 (35/34)

Relações de redução

Pneus dianteiros: 2.2 Kg/cm² / 32 lb/pol²

5ª - 0,756 (34/45)

COMBUSTÍVEL

RÉ - 4,400 (42/10)

Combustível

Flex (Gasolina e Etanol)

Tanque

55 litros

4.400 (66/15)

BUSINESS
Mecânica

BUSINESS PACK
Hidráulica

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

3,3 m³

Comprimento máximo (chão da zona de carga)

1649

Largura

1324

Largura (entre caixas de roda)

1090

Altura da zona de carga

1368

DIMENSÕES DOS ACESSOS AO COMPARTIMENTO DE CARGAS)
Largura entrada da porta traseira bipartida

1177

Altura entrada da porta traseira bipartida

1135

PESOS

em kg

Peso vazio em ordem de marcha

Número de passageiros

Eixo traseiro
1 condutor + 1 passageiro (2 lugares)

Eixo dianteiro

BUSINESS PACK

1102

1131
650

Carga útil
Peso bruto total

LUGARES

BUSINESS

1752

1781

672

701

1080

1080

Peso admissível eixo dianteiro

786

Peso admissível eixo traseiro

1120

BUSINESS

BUSINESS PACK

COMPARTIMENTO DE CARGA

BUSINESS

BUSINESS PACK

ABS

S

S

4 ganchos para amarração de carga na caçamba

S

S

Airbag duplo frontal

S

S

Divisor entre a cabine e o compartimento de carga (superior + inferior)

S

S

Alarme Perimétrico

-

S

Luz interna no compartimento de carga

S

S

ESP - Controle de estabilidade

S

S

Portas traseiras bipartidas com abertura até 180º

S

S

Faróis de neblina

S

S

Protetor de compartimento

-

S

Hill Assist - Sistema auxiliar de partida em rampa

S

S

Indicador de ausência de afivelamento dos cintos de segurança para o motorista

S

S

Luz diurna de segurança halógenas integradas aos faróis de neblina - Day running lights (DRL)

S

S

Repetidor de piscas nos espelhos retrovisores

S

S

COR DO VEÍCULO

BUSINESS

BUSINESS PACK

Protetor de cárter

-

S

Branco Banquise (pintura sólida)

S

S

Terceira luz de freio

S

S

BUSINESS

BUSINESS PACK

Abertura e fechamento dos vidros dianteiros com um toque (One Touch)

-

S

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura

S

S

Ar quente

-

S

Ar-condicionado

-

S

Banco do motorista com regulagem de altura

-

S

Bancos revestidos em tecido

S

S

Botão de travamento das portas dianteiras no painel

S

S

Chaves tipo canivete com telecomando

S

-

Chaves mecânicas

-

S

Cintos de seguraça retráteis de três pontos

S

S

Cintos de segurança com ajuste de altura

-

S

Compartimento para máquina de cartão de crédito nas portas

S

S

Computador de bordo

S

S

Direção com regulagem de altura

-

S

Limitador de velocidade

S

S

Luz interna na cabine com temporizador

S

S

Para-sóis biarticulados

S

S

Iluminação no porta-luvas

-

S

Porta-objetos no painel central

S

S

Predisposição para rádio (antena + alto falantes)

S

S

Tomada 12V no painel

S

S

Travas elétricas

-

S

Vidros elétricos

-

S

Comprimento total

2716 mm
Distância entre-eixos

1643 mm
Largura sem retrovisores

Altura

CONFORTO E VIDA A BORDO

4407 mm

1900 mm

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

SEGURANÇA E TECNOLOGIA

Conheça o Total Care Pro:
Tudo que você precisa para continuar tocando o dia
a dia do seu negócio com eficiência e qualidade:
revisão com preço fixo, reboque gratuito 7 dias por
semana e atendimento personalizado.

Compromissos Peugeot:
ano

1

garantia
do veículo

PREÇO

FIXO
DE REVISÃO

Atendimento ao cliente
Para falar conosco, entre em contato pelo
nosso serviço de atendimento ao cliente:
0800 011 8088 de segunda à sexta-feira
das 08h às 20h.
Se preferir, entre em contato pela central
de relacionamento em peugeot.com.br

JUNTOS, SALVAMOS VIDAS.

Sobre este material: As especificações técnicas e a disponibilidade das cores por versão dos
veículos podem ser alteradas sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas. Alguns equipamentos e acessórios apresentados são ilustrativos e opcionais. Consulte disponibilidade
no site Peugeot.com.br ou em um concessionário autorizado Peugeot. As cores reproduzidas
podem apresentar variações em relação às cores reais do veículo. Maio/ 2022

