
ACESSÓRIOS NOVO PEUGEOT BOXER





AJUSTE O SEU NOVO PEUGEOT
BOXER ÀS SUAS NECESSIDADES

Porque o Novo PEUGEOT Boxer é adaptado a qualquer tipo de trabalho, a PEUGEOT
oferece-lhe uma gama de acessórios especialmente concebidos para a sua atividade.

Fabricados de acordo com rigorosos padrões de qualidade da PEUGEOT, estes acessórios
harmonizam-se perfeitamente com o seu ambiente interior e as suas linhas.

Descubra-os neste catálogo, farão do seu Novo PEUGEOT Boxer
um veículo adaptado à sua atividade garantindo a segurança e a longevidade.



OTIMIZE OS SEUS TRANSPORTES AOMÁXIMO
O Novo PEUGEOT Boxer não se contenta apenas em responder às suas
necessidades: ele fá-lo com eficácia. Assim, para lhe oferecer o maior
espaço de carga possível, nenhum centímetro é perdido.

O novo veículo de mercadorias PEUGEOT pode transportar mercadorias
e materiais fora do gabarito, graças a acessórios, igualmente robustos e
engenhosos: grades de tejadilho, rolos de carregamento, escada de porta.

Grade de tejadilho em aço (ou alumínio*)
Concebida a partir de tubos em aço, esta grade instala-se,
sem fixação, no tejadilho do veículo. A sua capacidade
de carga máxima admissível é de 86 kg (108 kg
na grade em alumínio para L1H1. Fornecida com escada,
rolos, deflector antirruído e sinalização de marcha.
Consulte o seu Ponto de Venda.
*De acordo com a disponibilidade dos países.



Escada de porta
Estas escadas em alumínio permitem
um acesso fácil à grade de tejadilho.

Proteções interiores em polipropileno ou madeira
Este conjuntosmodulados, que incluemproteções laterais e uma superfície inferior lisa ou antiderrapante,
vão adaptar-semelhor à sua atividade.Modelos apresentados comuma superfície inferior antiderrapante.
Omodelo esquerdo está equipado comuma divisória de cabina emABS. Consulte o seu Ponto de Venda.

Barras de tejadilho transversais Boxer
Conjunto de 3 barras de tejadilho transversais em
alumínio anodizado. Instalação por aperto na fixação
do tejadilho. Carga máxima: até 100 kg repartidas por
3 barras. Disponível unicamente para L1H1.





TRANSPORTE COM TODA A SERENIDADE
Cada atividade tem as suas limitações, que impõem por vezes transportar cargas múltiplas ou de
grandes dimensões. Liberte espaço do seu veículo demercadorias e, transporte, com toda a segurança,
cargas longas, stocks, peças soltas, ferramentas, graças a estes acessórios engenhosos e funcionais.

Engates de reboque
Pode equipar o seu Novo PEUGEOT Boxer com um engate de reboque. É necessário
encomendar separadamente a cablagem elétrica complementar, assim como a rótula
ou o engate. Para qualquer informação relativa aos pesos e cargas rebocáveis, consulte o guia
de utilização do seu PEUGEOT Boxer ou consulte o seu Ponto de Venda.



Na vanguarda, o Novo PEUGEOT Boxer é, também,
inovador emmatéria de ajudaà condução.Desta forma,
é equipado com vários equipamentos que o assistem
e lhe simplificam a condução quando está ao volante.
Não perca mais tempo a procurar o seu destino, é
prevenido sobre os obstáculos de circulação: Ganhe
em eficácia.

AJUDA À CONDUÇÃO

Ajuda ao estacionamento traseiro
Deteta, através dos sensores de proximidade
integrados no para-choques traseiro, a maioria
dos obstáculos suscetíveis de serem danificados pelo
veículo.



STICKER
D'ENJOLIVEUR
DE TOIT CIELO

Câmara de marcha-atrás com ecrã interior
Estes acessórios permitem utilizar o seu veículo sem problemas.



A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR
O Novo PEUGEOT Boxer cumpre o dever de proteger os passageiros e os bens, para
este efeito, está equipado commúltiplos dispositivos que o protegem quando não está
a bordo e o ajudam a permanecer móvel em todas as circunstâncias.

Alarme anti-intrusão
Este alarme com telecomando de origem contribui para a proteção
perimétrica e volumétrica do seu Novo PEUGEOT Boxer
contra a intrusão e o roubo.



1
Correntes de neve
Consulte o seu Ponto de Venda
para conhecer as várias possibilidades de
correntes preconizadas e adaptadas ao seu
veículo.

2
Kit de segurança
Estes elementos de segurança, indispensáveis
e obrigatórios em alguns países, são uma
ajuda preciosa em caso de riscos que ocorrem

3
Teste de alcoolemia eletrónico
Não se deixe surpreender.
Para uma condução mais descontraída,
tenha consigo o teste de alcoolemia.

4
Grelha de segurança
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Palas dianteiras e traseiras



PROTEJA O QUE É SEU
Basta um ou dois acessórios para assinalar o cuidado que oferece aos seus bens e a qualidade
que transmite aos seus serviços. Mais do que um equipamento de transporte, o seu Novo PEUGEOT Boxer é o reflexo
da sua eficácia profissional.

1 & 2
Tapetes
Os tapetes protegem, com o passar do
tempo, o revestimento de origem.
Encontram-se disponíveis em diferentes
têxteis e matérias para lhe oferecer mais
escolha. Para o posicionamento preciso, o
tapete do condutor encaixa-se nas fixações
existentes.

3
Deflectores de porta
Deflectores de portas dianteiras perfiladas
e aerodinâmicas, permitem
uma ventilação natural do habitáculo.

4
Produtos Technature
Preserve eficazmente o seu veículo
preservando o seu ambiente.

5
Coberturas de proteção dos bancos
em TEP em tecido
Estas coberturas foramconcebidaspormedida
para proteger os bancos do seu veículo.
São compatíveis com os airbags
laterais de acordo com o modelo.
Consulte o seu Ponto de Venda.

1

3

3

2

4 5



TECNOLOGIA DE PONTA
O Novo PEUGEOT Boxer está equipado com vários equipamentos modernos e funcionais.
O seu habitáculo muito ergonómico facilita a utilização para lhe assegurar uma experiência de condução única.

Sistemas de navegação semi-integrada
Conjugue as vantagens de uma instalação otimizada e a liberdade da utilização nómada.
Sem fios e sem fixação através de ventosas, este acessório ajuda-o a encontrar o seu destino em cada ocasião.



Difusor de ambientador
Graças à sua variedade de fragrâncias, o difusor de ambientador
permite-lhe preservar um ambiente perfumado em qualquer
circunstância.

Kit de fumador
Este kit inclui um cinzeiro
e um isqueiro.



TECNOLOGIA DE PONTA



Tomada 230V
Este acessório permite-lhe ter
corrente em qualquer situação

Suporte antiderrapante
Mantenhaperfeitamente posicionados todosos seus
elementos com o suporte antiderrapante.

Módulo isotérmico 24 litros
Para transportar a uma temperatura ideal,
garrafas e outros alimentos.

Suporte para Telemóvel/Smartphone
Suporte para telemóvel Tetrax Xway, o acessório
perfeito para fixar qualquer equipamento móvel.



Universo Designação Referências Páginas

Proteção
exterior

Conjunto de grelhas de proteção dos vidros das portas traseiras
Porta traseira 2 batentes de porta com fechos de segurança L1/H1 e L2/H1
Porta traseira 2 batentes de porta com fechos de segurança

9457 38
9645 42
9645 43

x 11

Palas Conjunto de palas dianteiras
Conjunto de palas dianteiras

x
x

Tapetes Tapetes em alcatifa agulhada
Tapetes em borracha

x
x

16103068 80
9663 30

Coberturas Coberturas de proteção dos bancos em TEP
Coberturas de proteção dos bancos em tecido

Designação ReferênciasPáginas

ESTILO

Universo
Difusor de ambientador nómada
Gama de ambientadores

x 16076729 80
* 15

Deflectores
de ar

Conjunto de 2 deflectores de ar das portas dianteiras 9421 C5

SOLUÇÕES DE TRANSPORTE
Universo Designação Referências Páginas

Arrumação
interior

9414 AN
9414 EJ
9414 AR
9414 AP
9414 AQ
9414 AS
9414 AV
9414 CH
16104629 80
16104630 80
16104631 80
16096862 80
16096864 80

5

SOLUÇÕES DE TRANSPORTE
Designação ReferênciasPáginas

PROTEÇÃO

REFERÊNCIAS
Consulte as tabelas abaixo para encontrar a nossa oferta de acessórios. Para obter qualquer
informação complementar, dirija-se a um Ponto de Venda.

12

x
x

16087232 80
*

Produtos de
manutenção

Mala TECHNATURE x 16095274 80

Autocolantes de
retoque

Gama Autocolantes *

13

Arrumação de
habitáculo

Gama de módulos isotérmicos
Cinzeiro
Isqueiro
Suporte antiderrapante

x *
16072018 80
8227 70
16111380 80

Ambientadores

Universo

Arrumação
interior

Superfície inferior antiderrapante em aglomerado – L1
Superfície inferior antiderrapante em aglomerado – L2
Superfície inferior antiderrapante em aglomerado – L3
Superfície inferior antiderrapante em polipropileno – L1
Superfície inferior antiderrapante em polipropileno – L2
Superfície inferior antiderrapante em polipropileno – L3
Superfície inferior antiderrapante em polipropileno – L4
Superfície inferior lisa em contraplacado – L1
Superfície inferior lisa em contraplacado – L2
Superfície inferior lisa em contraplacado – L3
Superfície inferior lisa em contraplacado – L4
Superfície inferior antiderrapante em contraplaacado – L1
Superfície inferior antiderrapante em contraplaacado – L2
Superfície inferior antiderrapante em contraplaacado – L3
Kit de proteções interiores laterais em polipropileno – L1H1
Kit de proteções interiores laterais em polipropileno – L1H2
Kit de proteções interiores laterais em polipropileno – L2H1
Kit de proteções interiores laterais em polipropileno – L2H2
Kit de proteções interiores laterais em polipropileno – L3H2
Kit de proteções interiores laterais em polipropileno – L3H3
Kit de proteções interiores laterais em polipropileno – L4H2
Kit de proteções interiores laterais em polipropileno – L4H3

x

9645 44
9645 45
9645 47
16090073 80
16090075 80
16090081 80
16090084 80
9414 AJ
9414 AK
9414 AL
9414 AT
9645 44
9645 45
9645 47
16090074 80
16090094 80
16090076 80
16090077 80
16090082 80
16090083 80
16090085 80
16090086 80
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Kit de proteções interiores laterais em contraplacado – L1H1
Kit de proteções interiores laterais em contraplacado – L1H2
Kit de proteções interiores laterais em contraplacado – L2H1
Kit de proteções interiores laterais em contraplacado – L2H2
Kit de proteções interiores laterais em contraplacado – L3H2
Kit de proteções interiores laterais em contraplacado – L3H3
Kit de proteções interiores laterais em contraplacado – L4H2
Kit de proteções interiores laterais em contraplacado – L4H3
Proteção da cava da roda em polipropileno – L1
Proteção da cava da roda em polipropileno – L2
Proteção da cava da roda em polipropileno – L3 / L4
Divisória de cabina em ABS completa
Divisória de cabina em ABS vidrada

Transporte Escada em alumínio para grade de tejadilho – H1
Escada em alumínio para grade de tejadilho – H2
Escada em alumínio para grade de tejadilho – H3
Grade de tejadilho em aço (sem escada) – L1H1
Grade de tejadilho em aço (sem escada) – L1H2
Grade de tejadilho em aço (sem escada) – L2H1
Grade de tejadilho em aço (sem escada) – L2H2
Grade de tejadilho em aço (sem escada) – L3H2
Escada para grade de tejadilho (funciona igual em aço) – H1
Escada para grade de tejadilho (funciona igual em aço) – H2
Conjunto de 3 barras de tejadilho transversais em alumínio
Barra de tejadilho transversal em alumínio
Grade de tejadilho em alumínio (com escada) – L1H1
Grade de tejadilho em alumínio (com escada) – L1H2
Grade de tejadilho em alumínio (com escada) – L2H1
Grade de tejadilho em alumínio (com escada) – L2H2
Grade de tejadilho em alumínio (com escada) – L3H2
Grade de tejadilho em aço (com escada) – L1H1
Grade de tejadilho em aço (com escada) – L1H2
Grade de tejadilho em aço (com escada) – L2H1
Grade de tejadilho em aço (com escada) – L2H2
Grade de tejadilho em aço (com escada) – L3H2
Grade de tejadilho em aço (com escada) – L3H3
Grade de tejadilho em aço (com escada) – L4H2

16075577 80
16075578 80
16075579 80
16100400 80
16100401 80
16100402 80
16100403 80
16100404 80
16100405 80
16100406 80
9416 A9
9416 AA
9416 H5
9416 K3
9416 H6
9416 H7
9416 H8
9416 J1
9416 K4
9416 J2
9416 J3
9416 J4
9416 J5
9416 J6

Reboque Cablagem de engate de reboque 7/13 vias
Cablagem de engate de reboque 13 vias
Cablagem de engate de reboque 7+7 vias com deteção de lâmpadas
fundidas
Engate para reboque misto de esfera
Engate para reboque rótula
Rotula para engate de reboque monobloco
Engate de reboque sem rótula furgão
Engate de reboque rótula
Tomada macho 7/13 vias para engate de reboque
Cablagem de engate de reboque 7/13 vias com deteção de lâmpadas
fundidas
Cablagemde engate de reboque 13 vias comdeteção de lâmpadas fundidas
Cablagem de engate de reboque 7+7 vias com deteção de lâmpadas
fundidas
Tomada macho 13 vias para engate de reboque
Tomada 13 vias para engate de reboque
Tomada 7 vias com micro-contacto para engate de reboque
Engate de reboque sem rótula chassis cabina

16082171 80
16082176 80
16082177 80
9627 CK
9627 CL
9627 G1
9627 QE
9627 Y2
9427 C1
9688 AL
9688 AN
9688 AP
9688 E7
9688 J6
9688 P6
9427 CC
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Désignation
MULTIMÉDIA
Universo

Gama de assistentes de ajuda à condução
Ecrã Head Up Display
Suporte de navegação semi-integrado Garmin

Designação

x

*
16064750 80
16074035 80

Referências Páginas

14

MULTIMÉDIA
Universo

Telefonia

Designação

Ajuda ao estacionamento traseiro 4 sensores
Indicador LED para ajuda ao estacionamento
Câmara de marcha-atrás
Ecrã 3,5" para câmara de marcha-atrás

x 16102788 80
16102790 80
16109836 80
16109835 80

Páginas

8

Som Gama de autorrádios

x

x

*

Engate de
reboque

16085787 80
16085788 80

16085785 80
*
*
16097094 80

Referências

Suporte universal de Smartphone TETRAXXWAY comgarmpo com íman
Suporte universal de telemóvel TETRAX GEO com grampo com íman
Grampo com íman com logótipo Peugeot para suporte universal de
Smartphone/telemóvel
Gama de kits mãos-livres
Gama de carregador de carregador de telemóvel
Tomada 230 volts + USB

Vídeo Multitomadas isqueiro + USB

Segurança
passiva do
veículo

Películas de segurança de cor preta profunda – vidros traseiros
Alarme anti-intrusão no rádiocomando de origem
Módulo antielevação
Detetor volumétrico de hiper-frequência
Antirroubo de jantes em chapa ou alumínio
Sistema deteção e recuperação veículos roubados SPOT
Sistema deteção e recuperação veículos roubados I LINK

x
9657 30
16080499 80
9671 6P
9671 8F
9607 Q6
9690 18
16100340 80

Kit triângulo de pré-sinalização e colete de segurança
Colete de segurança
Testes de alcoolemia elétricos
Mala de primeiros socorros
Triângulo de pré-sinalização
Ferramenta para cortar cintos de segurança e partir os vidros
Kit de prevenção e sinalização
Extintor

x

x

9468 30
9468 36
16098384 80
16092908 80
9468 37
16102204 80
16115617 80
ZC988509 9U

Equipamento
de inverno

Conjunto de correntes de neve em cruz
Conjunto de 2 capas antiderrapantes meia

x

Navegação

Segurança
Passageiros

16
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17

16100007 80

*
*
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